
POMAGAMY WAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ  
Inwestujemy w naszą sieć, aby poprawić jej niezawodność, ale przerwa w dostawie 
prądu może zdarzyć się w każdej chwili, dlatego ważne jest, aby się na to 
przygotować. 

Zwłaszcza zimą, kiedy surowa pogoda może zwiększyć prawdopodobieństwo 
uszkodzenia lokalnej sieci elektrycznej.  

Aby dowiedzieć się, co robimy, aby zmniejszyć to ryzyko dla naszych klientów, 
odwiedźcie stronę northernpowergrid.com/weather-aware 

Przygotowanie 
Jeśli dojdzie do przerwy w dostawie prądu, mamy przygotowane plany wsparcia i 
będziemy pracować nad bezpiecznym przywróceniem dostaw możliwie jak 
najszybciej — ale czy Wy też macie plan dotyczący tego, co możecie zrobić, 
gdybyście kiedykolwiek stanęli w obliczu dłuższej przerwy w dostawie prądu, aby 
było to łatwiejsze do zniesienia dla Was i Waszych rodzin? 

Sprawdźcie stronę northernpowergrid.com/be-prepared , aby uzyskać najnowsze 
informacje. Czy rozważaliście ponadto spakowanie użytecznej torby na wypadek 
przerwy w dostawie prądu, którą można by trzymać pod ręką w domu — tak na 
wszelki wypadek? Oto lista kontrolna tego, co można tam włożyć: 

latarki i zapasowe baterie 
naładowane powerbanki do telefonów komórkowych 
radioodbiornik na korbkę lub zasilany bateriami  
ogrzewacze do rąk, koce, termiczne skarpety i rękawiczki  
żywność i napoje o przedłużonej trwałości, które można spożywać na 
zimno 
analogowy telefon przewodowy do podłączenia do gniazdka 
telefonicznego, który będzie nadal działał w przypadku przerwy w 
dostawie prądu.  

Opieka 
Czy macie przyjaciół lub członków rodziny w innych rejonach, których możecie 
odwiedzić lub u których możecie się tymczasowo zatrzymać do czasu przywrócenia 
zasilania, o ile byłby u nich prąd? Czy moglibyście się w podobny sposób 
odwdzięczyć komuś, na kim Wam zależy? 

Czy któraś ze znanych Wam osób może potrzebować dodatkowej porady lub 
wsparcia w czasie przerwy w dostawie prądu ze względu na stan zdrowia lub z 
powodów osobistych? Jeśli tak, dopilnujcie, aby już dziś dołączyli do naszego 
darmowego Programu usług priorytetowych.  Dowiedzcie się więcej na stronie 
northernpowergrid.com/care lub zadzwońcie pod numer 0800 169 2996. 

Udostępnianie informacji 
Czy znacie kogoś, komu przydałyby się te porady, a może jest to osoba, która 
powinna dołączyć do naszego Programu usług priorytetowych? Pomóżcie 
rozpowszechniać te wiadomości i pamiętajcie o... 

przygotowaniu...opiece...udostępnianiu 
informacjinorthernpowergrid.com/be-prepared 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczcie zakładką naszą mapę 
przerw w dostawie prądu na 
Waszych telefonach, aby móc 
sprawdzać i śledzić przerwy w 
dostawie prądu. 

To najszybszy sposób, aby 
zobaczyć, co się stało. Są tam te 
same dane na temat terminu 
przywrócenia zasilania, które 
posiada nasz zespół z centrum 
kontaktowego. 

Śledźcie nas na Facebooku i 
Twitterze, aby uzyskać aktualne 
informacje, i nie zapomnijcie 
dodać numeru 105, czyli 
krajowego numeru do zgłaszania 
przerw w dostawie prądu lub 
awarii elektryczności, do 
kontaktów w Waszych telefonach 
komórkowych. 
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