
Bár Magyarországon szerencsére nem gyakoriak az olyan súlyos természeti katasztrófák, amelyek 
miatt falvakat, városokat kellene evakuálni, de több olyan veszélyhelyzet alakulhat ki életünkben, 
ami nem várt és azonnali, gyors döntéseket kíván. Erdőtüzek, lakástüzek, földrengések, árvizek 
mind előfordulhatnak Magyarországon és elő is fordultak az elmúlt években. Gondoljunk csak a 
vörösiszap katasztrófára, Devecseren 390 embert kellett azonnal kimenekíteni. Vagy szomszédos 
országunkban hónapok óta háború dúl, aminek a végkimenetelét és eseményeit nem tudjuk 
megjósolni, csak felkészülni arra az esetre, ha gyorsan kell otthonunkat elhagyni. Nem kell messzire 
menni, a koronavírus-járvány is elszigetelődésre késztetett sokunkat. 

Persze senkit sem akarunk megrémíteni, de ha szeretne otthoni túlélőcsomagot összeállítani, a 
REXTRA ehhez nyújt segítséget az újonnan összeállított Vészhelyzeti táskájával, amiben az 
egészség védelméhez ad szükséges eszközöket és egy listát, egy „mankót” ahhoz mit érdemes 
készenlétben tartani veszély esetére.

Érdemes a családdal, szomszédokkal egyeztetni, beszélni arról, hogy milyen teendők lehetnek 
veszély esetén. Fontos a gyermekekkel is megbeszélni mi a teendő ilyenkor, fontos nem félelmet 
keltve, inkább tényszerűen beszélni róla.

Mit tartalmaz a REXTRA Veszélyhelyzeti táskája?
Jóval többet, mint egy egyszerű elsősegély doboz. Tettünk bele:

VészhElyzETi TáskA 
váraTlaN hElyzETEkrE

Mindezt egy akkora táskában, amibe a még ezeken kívül szükséges eszközöket is összekészítheti.

Mit javaslunk még összekészíteni?
 + Víz, és nem romlandó élelmiszer több napig
 + Csecsemőtápszer és pelenkák
 + Állateledel, ha házi kedvence van
 + Extra mobiltelefon akkumulátor vagy töltő
 + zseblámpa és extra elemek, napelemes lámpák
 + Pormaszk a szennyezett levegő kiszűrésére, valamint műanyag fólia és szigetelőszalag 
 + Nedves törlőkendő, szemeteszsákok kendők a személyes higiéniára
 + Csavarhúzó, öngyújtó, gyufa, zsebkés
 + konzervnyitó (ha a készlet konzervet tartalmaz)
 + Vényköteles gyógyszerek és szemüvegek
 + készpénz
 + hálózsák vagy meleg takaró minden személynek. 
 + Teljes ruhaváltás, beleértve egy hosszú ujjú inget, hosszú nadrág és erős cipőt, esőkabátot

Bízunk benne, hogy igazán sosem lesz szüksége rá éles helyzetben. Ennek ellenére segítségére 
lehet táborozás, túra vagy utazás alkalmával is.
az összeállításból ötleteket meríthet, hogy ne legyen gondja a váratlan helyzetekben.
használja felelősséggel és tartsa mindig könnyen hozzáférhető helyen, menetkész állapotban!

keresse további termékeinket országos üzlethálózatunkban  
vagy a www.rextra.hu weboldalon!

 9 VÉRNYOMÁSMÉRŐT, 
 9 PULZOXIMÉTERT, 
 9 KÖTSZEREKET, 
 9 FERTŐTLENÍTŐT, 
 9 ViTAMiNOkAT is. 

 9 SZÁJMASZKOT, 
 9 OVERÁLLT, 
 9 CIPŐVÉDŐT, 
 9 GUMIKESZTYŰT, 
 9 IZOLÁCIÓS TAKARÓT, 
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