Jak przygotować mieszkanie przed wyjazdem.
Urlop, dłuższy wyjazd lub delegacja, my wyjeżdżamy, ale zostaje nasze mieszkanie. Nie tylko
sami przygotowujemy się do potencjalnego wyjazdu ale również nasze mieszkanie wymaga
odpowiednich zabiegów.
Właściwe przygotowanie mieszkania do wyjazdu zapewni nam komfort psychiczny i spokój w
czasie pobytu w innym miejscu i pozwoli nie martwić się o nasze domostwo.
Poczynione kroki pozwolą nawet uzyskać pewne oszczędności na mediach. Należy pamiętać,
aby przed wyjazdem wyłączyć z zasilania prądem wszystkie mechanizmy, które nie będą
używane w tym czasie. Każdy z nas posiada sprzęty, które pracują w trybie czuwania (tzw.
tryb standy). Urządzenia te świecą zazwyczaj czerwoną diodą i gotowe są do szybkiego
włączenia. Najpopularniejsze z nich to telewizory, ale obecnie w domu wykorzystujemy wiele
innych, które pracują w trybie czuwania np. dekodery telewizji satelitarnych i kablowych,
konsole do gier, wzmacniacze, odtwarzacze DVD, komputery, płyty grzewcze, zmywarki,
niektóre pralki.
Przed wyjazdem pamiętajmy o:
1. Wyłączeniu bezpieczników wszystkich „zbędnych” obwodów elektrycznych. Po
wyłączeniu urządzeń należy w szafce elektrycznej z bezpiecznikami wyłączyć po kolei
wszystkie obwody elektryczne. Zostawiamy tylko jeden – ten na którym pracuje
lodówka. Dzięki centralnemu odcięciu zasilania udaje się skutecznie odłączyć także te
sprzęty, o których najczęściej zapominamy (np. stację pogodowa) i te, które inaczej
wyłączyć nie można (np. płyta grzewcza, piekarnik ).
2. Zamknięciu centralnego zaworu wody – nawet jeśli w domu kąpią krany, to po
zakręceniu zaworów mamy pewność, że nie nakapie z nich dużo wody. Poza tym
zakręcony zawór gwarantuje, że ewentualne przecieki lub awarie nie będą miały
większych skutków niż mała kałuża wody.
3. Zamknięciu zaworów c.o. – albo co najmniej sprawdzeniu czy kaloryfer został
skręcony do zera.
4. Zamknięciu zaworów gazu – co zapobiegnie ewentualnemu uwalnianiu się gazu w
przypadku nieszczelności instalacji.
5. Przełączeniu lodówki na wakacyjny tryb pracy – oczywiście tylko w przypadku gdy
posiadasz lodówkę, która ma taki tryb pracy. Funkcja „wakacje” utrzymuje
temperaturę w lodówce na stałym poziomie, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów lub tworzeniu się pleśni. Jednocześnie lodówka w w/w
trybie minimalizuje pobór energii.
6. Opróżnij lodówkę przed wyjazdem - albo zostaw jak najmniejszą ilość jedzenia można również umieścić jedzenie w zamrażarce.
7. Zamknięciu wszystkich okien i drzwi balkonowych – lipiec to najbardziej deszczowy
miesiąc w Polsce. Deszczom towarzyszą burze i inne gwałtowne zjawiska
atmosferyczne. Lepiej ograniczyć ich dostęp do wnętrza mieszkania. Zamknięte okna
ograniczają także dostęp nieproszonych gości. A jeśli, ktoś włamie się do twojego
mieszkania, to przynajmniej przed ubezpieczycielem będziesz mógł z czystym
sumieniem powiedzieć, że dołożyłeś wszelkich starań by zabezpieczyć mieszkanie
(jest to twoim obowiązkiem, jeśli liczysz na realizację polisy ubezpieczeniowej).

8. Zamknij rolety, zasłoń żaluzję bądź zasłony – ograniczysz nagrzewanie mieszkania i
zasłonisz wnętrze przed ciekawskimi.
9. Spisz stan wszystkich liczników – ma to szczególne znaczenie jeśli nie zastosujesz się
do wskazówek z punktu 1. Po powrocie z urlopu ponownie spisz stan liczników i
porównaj odczyty.
10. Zostaw klucze - jeżeli masz zaufanych sąsiadów, rodzinę albo znajomych możesz
poprosić o doglądanie mieszkania, podlewanie roślin. Obecność ludzi w mieszkaniu
albo jego pobliży zniechęci także wielu amatorów cudzej własności.

