
Bly veilig hierdie somer 
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Jy kan jou eie of ’n geliefde se lewe red as jy 
weet hoe om veilig te bly gedurende somerweer. 
Dit is somer en ons kan lekker warm dae geniet. Ons gaan nou ook die feestyd binne wanneer almal uitsien na 
’n somervakansie, laat aande, ’n braai of om op die strand of langs die swembad te ontspan. 

Somer is die tyd van hitte en pret. Maar dit is ook die tyd wanneer Suid-Afrika meer geneig is tot ernstige weers-
omstandighede. Behalwe vir die Wes-Kaapse kus, ervaar meeste ander plekke in Suid-Afrika donderstorms, hael, 
reën en weerlig. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens verskaf hier ’n paar wenke sodat jy en jou familie veilig kan bly 
gedurende uiterste weersomstandighede.

HOE OM VEILIG TE BLY GEDURENDE 
DONDERSTORMS 
• Indien jy buite is wanneer jy ’n donder 
   storm hoor of sien aankom, soek dadelik  
   ’n veilige skuilplek!
• Indien jou hare rys, verlaat die area so gou 
  as moontlik, aangesien weerlig heel moont-
  lik binnekort daar gaan slaan. 
• Wanneer jy die weerlig sien flits, tel die se-
   kondes totdat jy die donderweer hoor.  
  Teen 30 sekondes moet jy alle buitelug 
  aktiwiteite stop en veilige skuiling soek, 
  aangesien weerlig naby is. Indien jy 15 
  sekondes of minder tel kan ’n weerligstraal 
  slaan waar jy is. 
• Onveilige areas gedurende weerlig of elek-
   triese storms is:
o Hoë strukture soos bome, telefoonpale 
   en elektriese drade. MOENIE skuiling soek 
• onder bome, 
• op heuwels, 
• geïsoleerde skure of geboue, 
• of oop water nie
Moenie naby die volgende wees of 
daaraan raak nie:
o Metaal voorwerpe soos heinings, gholfkar-
   retjies, fietse en motorfietse, telefoon- of 
   kragdrade en staal strukture soos krag-
   maste en windmeule. 
o Indien jy binne is gedurende ’n storm, bly 
   weg van vensters en moenie enige metaal 
   voorwerp vashou, met ’n elektriese toe-
   stel werk, die telefoon gebruik of bad of 
   stort nie. 
• Indien jy besig is om te reis, bly binne  

   die voertuig. 
• Moenie swem of sport speel gedurende 
  ’n donderstorm nie. Gholfspelers en vis-
   sers loop veral ’n hoë risiko. 

TORNADO’S
’n Tornado is ’n kolkende kolom lug wat 
vanaf ’n wolk tot by die grond reik. Die mak-
simum windspoed in ’n tornado is gewoon-
lik tussen 120 en 360 km/h, maar kan selfs 
sterker as 432 km/h wees. ’n Interessante 
aspek van tornado’s is die harde, kenmerk-
ende geluid wat hulle maak. Mense wat dit al 
gehoor het, het dit beskryf as die geluid van 
“’n duisend treine”, “die gons van miljoene 
bye” of “die gedruis van vliegtuie”. 
Hoe om veilig te bly wanneer ’n tornado 
vorm 
• Wanneer jy ’n tornado sien, beweeg na 
   die aangewese gebou of na die middel 
   van jou huis en kruip onder ’n sterk meu-
   belstuk, soos ’n tafel, in. 
• Klim uit voertuie, karavane en mobiele 
   huise, aangesien hulle beweeg, omgedop 
   en selfs vernietig kan word deur die sterk 
   winde en vlieënde puin. 
• Bly weg van vensters, aangesien vlieënde 
   glas en puin die meeste sterftes veroor-
   saak. 
• Moenie probeer om vir ’n tornado in jou 
   kar weg te ry nie. Verlaat dit dadelik en 
   soek na skuiling. 
• Indien jy buite is, gaan lê plat in ’n sloot of 
   laagte, maar wees versigtig vir vloedwater 
   as daar swaar reënval is. 

VLOEDE
Vloede vind plaas na lang periodes van reën, 
met aaneenlopende swaar reënval of in die 
vorm van blitsvloede, wat gewoonlik as-
sosieer word met erge donderstorms. Net 
ses duim vinnig vloeiende water kan jou van 
jou voete stamp en ’n diepte van twee voet 
kan jou kar laat dryf! Moet NOOIT deur vinnig 
vloeiende water probeer loop, swem of ry 
nie. STOP! Draai om en neem ’n ander pad. 
Hoe om veilig te bly as daar vloede in 
jou area is 
• Bly binnenshuis en weg van die paaie 
   indien moontlik
• Luister na die spesiale waarskuwings op 
    radio en TV
• Moenie riviere en geswolle strome waar 
   die water hoër as jou enkels is oorsteek 
   nie 
• Beweeg na hoër grond
• Indien jy in ’n vloed in ’n voertuig vasge-
   keer is, verlaat dit en klim na hoër grond
• Skuif waardevolle items na ’n veilige plek 
   bo die verwagte vloedhoogte binne 
   geboue. 
• Skakel elektrisiteit by die toevoerpunt in 
   die gebou af. 
• Hou diere veilig of skuif hulle na hoër grond 
   in landelike gebiede. 
• Verlaat jou huis dadelik indien ontruiming 
   aanbeveel word, voordat jy deur vloed-
   water vasgekeer word. 
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