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Má bhíonn
tuile ann
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Fíric: Ceapann eolaithe go bhfuil seans ann go dtarlóidh tuilte níos muinicí sa todhchaí toisc athrú aeráide.
The Office of Public Works
Oifig na nOibreacha Poiblí

Má bhíonn tuile ann
Má chuireann tuile bagairt ar do cheantar,
tá roinnt céimeanna gur féidir leat
tógáil chun an damáiste dod’ mhaoin
a laghdú, ach smaoinigh gur chóir

Istigh i do theach
◆ Tóg rudaí luachmhara agus rudaí eile go háit sábháilte. Cur os cionn leibhéal na tuile nó thuas
staighre iad.

dod’ shábháilteacht a bheith mar do

◆ Folmhaigh aon troscán nach féidir a bhogadh agus cur thuas staighre iad.

phríomh imní.

◆ Tóg na cuirtíní má bhíonn am agat – mura mbíonn, déan iad a cheangal thar ráille an chuirtín

◆ Ná triall siúl nó tiomáint tríd uisce an tuile

◆ Cuir málaí gainimh in aon oscailt ar féidir leis an uisce teacht isteach ann.

◆ Más féidir leat, seachain uisce tuile
mar tá seans ann go bhfuil sé truaillithe
nó salach.
◆ Bí cúramach agus tú ag siúl tríd uisce
tanaí – d’fhéadfadh clúdaigh na

◆ Múch an gáis agus an leictreachas.
◆ Déan chócaireáin, innill níocháin, niteoirí miasa 7rl a dhínascadh atá ceangailte le píobáin
droimneacha chun aon damáiste don inneall agus na píobáin a chosc.
◆ Déan aon rudaí leictreacha a choimeád thuas staighre nó os cionn leibhéal na tuile.
◆ Bíodh leigheas agat (más gá).

dúnphoill a bheith éirithe as agus bheadh
seans ann go mbeadh dainséir eile faoin
uisce nach féidir leat a fheiceáil.
◆ Ná iarraidh snámh in uisce atá ag taisteal

Lasmuigh de do theach
◆ Cur do ghluaisteán ar thalamh ard más féidir.
◆ Déan aon rud lasmuigh, cosúil le troscán an ghairdín a bhogadh go talamh níos airde.

go tapa – tá seans ann go dtógfaidh an

Smaoinigh gur féidir le huisce tuile dul isteach i do gharáiste, mar sin, tóg aon cheimicí nó

t-uisce leis tú nó go mbuailﬁdh rud éigin

bhreosla chun a chinntiú nach ndoirteann siad isteach in uisce na tuile, áit go dtarlóidh a

san uisce tú.

thuilleadh damáiste.

◆ Caith éadaí oiriúnach nuair a bhíonn tú
ag obair in uisce tuile, nó timpeall air.

◆ Bain an dallán ó aon chónasc leictreach lasmuigh, cosúil le soilsiú, lasmuigh, pumpaí linne
nó scagairí.
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