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Bezpečnosť vonku
Vysokonapäťová elektrina môže byť veľmi nebezpečná. Môžeme sa s ňou stretnúť
na mnohých miestach okolo nás. Stačí dotyk, niekedy dokonca len sa k nej priblížiť,
a človeka zasiahne elektrický prúd, ktorý ho môže dokonca aj usmrtiť. Preto je
dôležité poznať a dodržiavať nasledujúce pravidlá bezpečného zaobchádzania
s elektrickou energiou.
Vonkajšie elektrické vedenia
Nikdy by ste nemali:
• Dotýkať sa elektrických vedení.
• Loviť ryby alebo púšťať šarkany v blízkosti vonkajších vedení.
• Liezť na strom, ktorý stojí blízko elektrických vedení.
• Snažiť sa uvoľniť balón alebo iný predmet, ktorý uviazol v elektrickom vedení.
Kontaktuje lokálnu distribučnú spoločnosť – oni vám uviaznutý predmet
bezpečne dajú dole.
• Liezť na drevený alebo kovový elektrický stožiar.
• Pohybovať sa v blízkosti elektrických vedení, najmä ak boli poškodené pri búrke
a podobne.
Ak spozorujete poškodené elektrické vedenie, požiadajte nejakého dospelého, aby
zavolal lokálnej distribučnej spoločnosti a oznámil im to.
Na ulici
Nikdy by ste nemali:
• Snažiť sa odstrániť kryt pouličných lámp – drôty vnútri by vám mohli spôsobiť
smrteľný zásah elektrickým prúdom.
• Otvárať alebo akokoľvek zasahovať do svetelných stĺpikov a reklám na ulici –
vnútri sú elektrické rozvody.
• Hrať sa na stavenisku alebo liezť do výkopov na ceste – môžu tam byť „živé“
elektrické drôty, v ktorých prúdi elektrický prúd.
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Rozvodne
Rozvodne môžu byť nebezpečným miestom pre kohokoľvek okrem kvalifikovaného
personálu. Výstražné tabuľky to vyjadrujú veľmi jasne.
Nikdy by ste nemali:
• Snažiť sa čokoľvek dostať von z rozvodne. Požiadajte nejakého dospelého, aby
zavolal do distribučnej spoločnosti, a oni vám vašu vec bezpečne vrátia.
• Hrať sa neďaleko rozvodne.
• Hádzať na rozvodňu alebo dovnútra akékoľvek predmety. Mohli by ste poškodiť
vnútorné zariadenia, takže by rozvodňa bola ešte nebezpečnejšia.
Pamätajte na to, že elektrina pod vysokým napätím dokáže „skákať“ na isté
vzdialenosti.

