GHIDUL CETĂłEANULUI
ÎN SITUAłII DE URGENłĂ

Important nu este ca să prevezi
viitorul, ci ca tu să fii pregătit pentru
confruntarea cu el.
Pericle, 500 î.Chr.

2

StimaŃi cetăŃeni,
În ultimii ani se constată o intensificare atât a
tipurilor de riscuri cât şi a frecvenŃei de manifestare a
acestora, ce ameninŃă viaŃa şi sănătatea populaŃiei,
mediul înconjurător, patrimoniul public şi privat.
Actele normative ce reglementează activitatea de
prevenire a situaŃiilor de urgenŃă s-au modificat, fiind
corelate cu legislaŃia existentă în Comunitatea
Europeană.
Scopul realizării acestei broşuri este de a-i
conştientiza pe cetăŃeni cu privire la riscurile din zona în
care trăiesc şi de a-i informa asupra măsurilor de
prevenire şi comportamentului pe care să-l aibă în
diferite situaŃii de urgenŃă.
Multe dintre efectele unor situaŃii de urgenŃă pot
fi limitate sau chiar eliminate, dacă acŃionaŃi la timp şi
ştiŃi cum să interveniŃi corect.
De aceea, este bine să vă informaŃi dinainte
asupra pericolelor cu care vă puteŃi confrunta, să vă
însuşiŃi măsurile şi regulile de prevenire a eventualelor
situaŃii de urgenŃă şi să participaŃi la exerciŃiile şi
simulările pe care le organizează autorităŃile publice
locale sau forŃele profesioniste de intervenŃie.

Nu uitaŃi !
Printr-un comportament preventiv,
vă salvaŃi viaŃa şi bunurile.
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INCENDIU

Înainte de un incendiu
Detectorul individual de fum

 Se recomandă instalarea detectoarelor individuale de
fum (câte unul în dormitoare, camera de zi, holuri).
FuncŃionarea corectă a acestora scade şansele de a
muri într-un incendiu de locuinŃă la jumătate.

 VerificaŃi

funcŃionarea detectoarelor, curăŃaŃi-le
lunar şi înlocuiŃi bateriile cel puŃin o dată pe an.
Înlocuirea detectoarelor se face o dată la 10 ani.

Materiale inflamabile

 Nu folosiŃi niciodată motorina, benzina, naftalina sau
materiale inflamabile similare în interiorul locuinŃei.
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 CarburanŃii

sau alte lichide inflamabile pentru uz
casnic se păstrează numai în ambalaje metalice
special destinate, închise ermetic, în locuri protejate
şi fără a se depăşi 25 l.

 Nu

fumaŃi
inflamabile.

niciodată

în

apropierea

lichidelor

 Nu folosiŃi niciodată afumătoare improvizate şi nu le
amplasaŃi în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau
lângă materiale combustibile. Afumătorile se
confecŃionează din zidării de cărămidă şi materiale
incombustibile şi se amplasează independent de
celelalte construcŃii din gospodărie.

 Nu aşezaŃi buteliile de gaze în apropierea surselor de
căldură ori sub acŃiunea directă a razelor solare;

 Nu folosiŃi butelii de gaze lichefiate fără regulatori
de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri
de cauciuc fisurate sau lărgite la capete

 Nu încălziŃi cu flacără buteliile şi nu le folosiŃi în
poziŃie culcată, răsturnată sau înclinată.

 Se interzice transvazarea gazului din butelie în orice
alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.
Sisteme de încălzire

 AsiguraŃi

verificarea, curăŃarea şi repararea
coşurilor de fum cel puŃin o dată pe an, de către o
persoană autorizată. TăiaŃi crengile copacilor aflate
deasupra sau în apropierea coşurilor de fum.

 AmplasaŃi

sobele la distanŃă faŃă de materialele
combustibile. AsiguraŃi izolarea faŃă de podea şi
pereŃii din apropiere.

 FolosiŃi doar tipul de combustibil pentru care a fost
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proiectat
sistemul
de
încălzire
instrucŃiunile producătorului.

şi

urmaŃi

 PăstraŃi

cenuşa într-un container de metal în
exteriorul locuinŃei şi la distanŃă de casă, grajd,
fânar, depozite, etc.

 PuneŃi un ecran în faŃa focarului şemineului şi ŃineŃi
uşiŃa închisă la sobă.

 StingeŃi

întotdeauna focul din sobă înainte de

culcare.
Focul deschis

 PăstraŃi chibriturile şi brichetele departe de copii,
şi, dacă este posibil, închise.

 Nu

aşezaŃi lumânările
materialelor combustibile.

aprinse

în

apropierea

 Lumânările aprinse se folosesc într-un suport stabil
incombustibil.

 Înainte

de a părăsi o încăpere, stingeŃi toate
lumânările.

 Se

interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor,
lămpilor de iluminat cu petrol, în spaŃii cu pericol de
incendiu/explozie, cum sunt: spaŃii în care se simte
miros de gaz, depozite de furaje, grajduri, magazii,
poduri şi altele asemenea.

 Se

interzice folosirea flăcării pentru verificarea
etanşeităŃii buteliei, garniturilor, regulatorilor de
presiune sau a furtunului/ conductei de gaz;
verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

 Arderea

gunoaielor se face doar la distanŃe
corespunzătoare de casă şi anexe gospodăreşti,
asigurându-se supravegherea pe tot parcursul
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acesteia. Înainte de a părăsi locul de ardere, se
stinge cu apă.

 La arderea miriştilor se solicită permis de lucru cu
foc de la primărie şi se respectă măsurile cuprinse în
acesta
Fumatul

 Nu fumaŃi în pat sau când sunteŃi obosit ori aŃi luat
medicamente.

 Când fumaŃi, trebuie să aveŃi lângă dumneavoastră o
scrumieră. Nu lăsaŃi Ńigara aprinsă înainte de a părăsi
încăperea şi umpleŃi cu apă scrumiera în care se află
mucurile înainte de le arunca.
InstalaŃii/echipamente electrice
În locuinŃele şi gospodăriile populaŃiei se interzic:

 utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice,
prizelor,
întrerupătoarelor,
dispozitivelor
protecŃie cu defecŃiuni sau cu improvizaŃii.

 suprasolicitarea

reŃelei electrice
simultană a mai multor receptori.

prin

de

folosirea

 nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune,
cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele
asemenea.

 folosirea siguranŃelor fuzibile supradimensionate prin
înlocuirea cu liŃă a fuzibilului calibrat.
Evacuarea în caz de incendiu

 DiscutaŃi cu toŃi membrii familiei, şi în special cu
copiii, posibilităŃile de evacuare din locuinŃă.
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 ÎnvăŃaŃi-i pe toŃi membrii familiei că evacuarea în caz
de incendiu se face cât mai aproape de podea unde
aerul este lipsit de fum în caz de incendiu. ExersaŃi
evacuarea din locuinŃă cu copiii.

 Nu

îi blocaŃi pe copii în casă. LăsaŃi-le cheia. Un
număr ridicat de decese în rândul copiilor au loc anual
din cauză că părinŃii îi lasă singuri în casă fără nicio
posibilitate de a putea ieşi din locuinŃă în caz de
incendiu.

 CurăŃaŃi periodic spaŃiile de depozitare din locuinŃă.
Nu păstraŃi ziare şi reviste vechi care, în caz de
incendiu, ar putea contribui la producerea unei
cantităŃi ridicate de căldură şi fum.
Alte măsuri de prevenire

 Pentru asigurarea intervenŃiei în caz de incendiu se
recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător
sau a unei pături de incendiu

 SolicitaŃi

la primărie efectuarea unui control de
prevenire a incendiilor de către componenta
preventivă a serviciului voluntar pentru situaŃii de
urgenŃă. Controlul preventiv este gratuit.

Pe timpul unui incendiu

 VerificaŃi uşile închise dacă sunt fierbinŃi, înainte
de a le deschide. Dacă trebuie să treceŃi prin spaŃii
în care uşile sunt închise, verificaŃi cu dosul mâinii
partea de sus a uşii, clanŃa şi spaŃiul dintre uşă şi
cadrul uşii. Nu folosiŃi niciodată palma sau degetele
pentru a face această verificare.
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Dacă uşa e fierbinte

Dacă uşa e rece

Nu
o
deschideŃi. DeschideŃi încet uşa şi
că
incendiul
ÎncercaŃi să ieşiŃi pe o asiguraŃi-vă
şi/sau fumul de incendiu nu
fereastră.
blochează căile de evacuare.
Dacă nu puteŃi ieşi din
În cazul în care căile de
casă:
sunt
blocate,
-etanşaŃi spaŃiile din evacuare
jurul uşii, inclusiv gaura închideŃi imediat uşa şi
cheii,
împotriva căutaŃi o altă posibilitate de
pătrunderii fumului de evacuare (de exemplu, o
fereastră, dacă e posibil).
incendiu.
-deschideŃi
fereastra
încăperii în care vă Dacă evacuarea este posibilă,
aflaŃi şi strigaŃi după ieşiŃi imediat din casă şi
uşile
în
urma
ajutor.
RămâneŃi
în închideŃi
cadrul ferestrei până la dumneavoastră. MergeŃi cât
mai aproape de podea.
sosirea pompierilor.
ATENłIE ! Un incendiu de grăsime NU se stinge cu
apă; recipientul în care s-a produs incendiul se
acoperă cu un capac sau cu o cârpă umedă.

 IeşiŃi urgent din locuinŃă. Nu zăboviŃi înăuntru pentru
a încerca să vă salvaŃi obiecte sau să stingeŃi
incendiul. Fiecare secundă contează pentru viaŃa
dumneavoastră. MergeŃi cât mai aproape de podea.

 ÎnchideŃi uşile în urma dumneavoastră pentru a limita
propagarea incendiului.

 Nu

vă întoarceŃi în casă pentru a vă lua obiecte
considerate importante. ViaŃa dumneavoastră este
mai de preŃ.

 Când aŃi ajuns în exterior, sunaŃi la 112
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ATENłIE ! Dacă vi s-au aprins hainele, vă acoperiŃi
faŃa cu mâinile, vă aşezaŃi la pământ şi vă rostogoliŃi
stânga-dreapta până ce se stinge focul. Nu alergaŃi!
Astfel, înteŃiŃi focul.
După un incendiu

 Dacă sunt victime sau chiar dumneavoastră sunteŃi
victimă în urma unui incendiu, sunaŃi la 112 ori rugaŃi
pe cineva să sune.

 RăciŃi

cu apă şi acoperiŃi arsurile cu feşe sterile
pentru a reduce şansele de infectare.

 ReintraŃi în locuinŃă doar după ce aŃi obŃinut acordul
forŃelor de intervenŃie.

 Dacă sunteŃi un chiriaş, contactaŃi proprietarul.
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FURTUNĂ

Înaintea unei furtuni

 ÎndepărtaŃi copacii ori ramurile uscate, care pe
timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca
victime ori pagube materiale

 Nu uitaŃi regula de salvare 30/30: adăpostiŃi-vă
în interiorul unei clădiri dacă, după ce aŃi văzut
un fulger nu reuşiŃi să număraŃi până la 30
înainte de a auzi un tunet. RămâneŃi în interiorul
clădirii încă 30 minute după ce aŃi auzit ultimul
tunet.
ATENłIE ! RespectaŃi următoarele reguli în cazul în
care este iminentă o furtună în localitatea în care vă
aflaŃi:

 ÎntrerupeŃi orice activităŃi în aer liber
 IntraŃi în casă, într-o construcŃie

ori într-un
autoturism cu capotă. Deşi s-ar putea să fiŃi rănit
în cazul în care fulgerul loveşte maşina sunteŃi mult
mai protejat în interiorul vehiculului decât în
exterior
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 Nu uitaŃi că pantofii din cauciuc şi anvelopele nu
asigură
protecŃie
împotriva
descărcărilor
electrice atmosferice. În orice caz, ramele de
oŃel ale vehiculelor asigură protecŃie ridicată dacă
nu atingeŃi niciun element metalic

 ÎnchideŃi ferestrele şi uşile.
 EvitaŃi duşurile ori sălile de baie. Conductele fixe
ale instalaŃiilor pot conduce electricitate

 UtilizaŃi telefoanele cu fir doar în situaŃii

de
urgenŃă. Telefoanele fără fir ori mobilele sunt
sigure în utilizare.

 DeconectaŃi

aparatele şi alte echipamente
electrice precum computere şi aparatele de aer
condiŃionat. Acestea pot fi defectate ca
urmare a descărcărilor electrice atmosferice

EvitaŃi următoarele:

 Obiectele înalte precum un copac înalt izolat în arie
deschisă

 Câmpuri deschise, plajă sau o barcă pe apă
 Orice obiecte metalice precum tractoare,
echipamente de fermă, motociclete, biciclete, etc.
Pe timpul unei furtuni

 Dacă vă aflaŃi în pădure, căutaŃi adăpost într-o
zonă cu copaci mici

 Dacă sunteŃi într-o zonă deschisă., mergeŃi spre o
zonă joasă precum o prăpastie ori o vale

 Dacă

sunteŃi pe un lac, ajungeŃi pe pământ şi
adăpostiŃi-vă imediat
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 Atunci când simŃiŃi că părul vi se ridică, este un
indiciu că există pericolul ca să se producă un fulger

 AşezaŃi-vă

ghemuit
la
pământ.
PuneŃi-vă
mâinile pe urechi şi cap, iar capul între genunchi.
FaceŃi-vă o Ńintă cât mai mic posibilă şi reduceŃi
contactul cu pământul. Nu vă întindeŃi pe pământ.

După furtună

 SunaŃi cât mai repede posibil la 112 dacă este
nevoie de asistenŃă medicală

 După o furtună trebuie să verificaŃi următoarele
lucruri atunci când încercaŃi să daŃi ajutor unei
victime care a fost lovită de trăsnet:
 RespiraŃia: dacă nu mai respiră, începeŃi
resuscitarea gură la gură
 Puls: dacă victima are puls şi respiră, căutaŃi
alte vătămări posibile. CăutaŃi arsuri dacă
fulgerul a intrat şi ieşit din corp. De asemenea,
fiŃi atent la posibile vătămări ale sistemului
nervos, oase rupte şi pierderi de auz ori acuitate
vizuală
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INUNDAłIE

Înaintea inundaŃiei

 InteresaŃi-vă la primărie asupra zonelor inundabile
din localitate

 Nu vă construiŃi casa în zone inundabile
 PrevedeŃi în subsoluri pereŃi impermeabili pentru a
evita pătrunderea apei

 ConstruiŃi bariere pentru a opri pătrunderea apei în
casă în caz de inundaŃie

 CurăŃaŃi şanŃurile şi rigolele de scurgere, pentru a
permite evacuarea apelor pluviale

 Nu

aruncaŃi la întâmplare gunoaie menajere şi
resturi vegetale în albiile apelor curgătoare

 PregătiŃi rucsacul pentru situaŃii de urgenŃă
 ParticipaŃi la exerciŃiile de simulare organizate de
serviciile profesioniste pentru situaŃii de urgenŃă şi
autorităŃile locale
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Pe timpul inundaŃiei

 RespectaŃi

informaŃiile transmise la radio sau
televizor de autorităŃi

 Dacă este necesară evacuarea, deplasaŃi-vă imediat
spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de
autorităŃi; dacă aŃi fost surprins de inundaŃie,
urcaŃi-vă către părŃile superioare ale locuinŃei sau
pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

 În

cazul în care consideraŃi că mai aveŃi timp,
mutaŃi obiectele importante la etaje superioare

 DecuplaŃi

întrerupătorul general de energie
electrică. DeconectaŃi aparatele electrice. Nu
atingeŃi echipamentele electrice dacă sunteŃi ud ori
staŃi în apă.

 ÎntrerupeŃi

instalaŃiile de alimentare cu apă şi

gaze.

 ÎncuiaŃi uşile casei şi protejaŃi ferestrele pentru a
nu fi sparte de vânturi puternice, de curenŃii de apă
sau de obiectele duse de curenŃii de apă.

 EvacuaŃi animalele şi bunurile de valoare în locuri de
refugiu, dinainte cunoscute

 Dacă trebuie să părăsiŃi locuinŃa, respectaŃi pe cât
posibil următoarele reguli:
-Nu vă deplasaŃi prin curenŃi de apă.: puteŃi
cădea deplasându-vă prin curenŃii de apă de
circa 15 cm. înălŃime.
-Nu vă deplasaŃi cu autoturismul în zona
inundată: în caz de inundaŃie, la înălŃimea de
circa 15 cm. apă, apa pătrunde în vehicul şi
poate cauza pierderea controlului. La
înălŃimea de circa 30 cm. apă, vehiculul
pluteşte. La înălŃimea de 60 cm.,
majoritatea vehiculelor sunt luate de apă.
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După inundaŃie

 AscultaŃi

informaŃiile autorităŃilor locale privind
alimentarea cu apă potabilă a localităŃii

 EvitaŃi zonele în care mai există apă: apa poate fi
contaminată cu benzină, motorină sau resturi de la
canalizare; de asemenea, poate fi încărcată electric
de la linii de tensiune înaltă sau cabluri electrice
căzute la pământ

 EvitaŃi curenŃii de apă
 InformaŃi-vă în legătură cu zonele în care apele sau retras: drumurile ori podurile ar putea să-şi fi
diminuat rezistenŃa şi ar putea ceda sub greutatea
maşinilor

 Nu vă apropiaŃi de zonele unde au căzut cabluri
electrice şi anunŃă autorităŃile despre aceasta

 ÎntoarceŃi-vă

acasă doar dacă autorităŃile au
permis acest lucru

 FiŃi

atent când intraŃi în clădirile care au fost
inundate: rezistenŃa acestora ar putea fi afectată,
în special la nivelul fundaŃiei

 Nu

folosiŃi
instalaŃiile
de
alimentare
cu
electricitate, apă, gaze decât după aprobarea
organelor de specialitate

 CurăŃaŃi

şi dezinfectaŃi toate obiectele care au
fost în contact cu apa: există pericolul de
îmbolnăviri serioase ca urmare a lipsei igienei şi
canalizărilor afectate
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CUTREMUR

Înaintea unui cutremur
 ExecutaŃi lucrări de reparaŃie şi întreŃinere la
clădirile care necesită acest lucru. NU faceŃi
modificări la clădiri, în vederea măririi sau micşorării
unor spaŃii, care afectează structura de rezistenŃă a
acestora;
 NU montaŃi instalaŃii grele (antene, instalaŃii de
ventilaŃie/climatizare,
etc.)
pe
elementele
structurale sau nestructurale ale clădirii, dacă
acestea afectează structura de rezistenŃă.
 PregătiŃi-vă rucsacul pentru situaŃii de urgenŃă:
Rucsacul pentru situaŃii de urgenŃă conŃine lucruri
care vă ajută să supravieŃuiŃi timp de 3-5 zile
autonom, în cazul în care este nevoie să părăsiŃi
locuinŃa.
 PriviŃi în locuinŃa voastră şi încercaŃi să vă imaginaŃi
ce ar putea să se întâmple în fiecare cameră dacă
s-ar produce un cutremur.
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 Cu ajutorul acestei liste, puteŃi verifica gradul de
siguranŃă al locuinŃei în caz de cutremur:
ASPECT DE CONTROLAT
DA NU
Ştiu de unde se întrerupe alimentarea cu apă,
electricitate si gaz
Sistemul de încălzire cu sobă este montat
corect şi solid
InstalaŃiile de încălzire a apei şi alte aparate
menajere grele, care prin răsturnare ar
putea să rupă conductele de gaz sau de apă,
sunt bine fixate
Mobila grea şi rafturile sunt bine fixate
împotriva căderii
Obiectele grele sunt amplasate pe rafturile
de jos
Oglinzile, tablourile şi alte obiecte atârnate
pe pereŃi sunt fixate împotriva desprinderii.
Paturile şi fotoliile sunt departe de sobe şi
ferestre.
Nu sunt atârnate tablouri sau alte articole
decorative deasupra paturilor.
Sunt sisteme antiderapante sub picioarele
televizoarelor, calculatoarelor şi altor
aparate ce ar putea aluneca pe timpul
cutremurelor.
Uşile dulapurilor sunt închise pentru evitarea
căderii conŃinutului acestora.
Articolele inflamabile şi produsele menajere
chimice sunt depozitate departe de sursele
de căldură şi în locuri în care au şanse minime
de a se răsturna.
NOTĂ: Răspunsurile marcate cu NU constituie nereguli,
care trebuie remediate rapid.
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 Dacă

sunteŃi
într-un hotel,
citiŃi dinainte
instrucŃiunile din cameră. IdentificaŃi locurile sigure
pentru adăpostire în caz de cutremur (de exemplu:
sub o masă solidă).

Pe timpul cutremurului
 Nu are importanŃă unde vă aflaŃi în momentul
producerii cutremurului. AdăpostiŃi-vă imediat
într-un loc sigur şi rămâneŃi calm până la încetarea
cutremurului.
 Dacă sunteŃi în interiorul unei clădiri:
-rămâneŃi acolo
-nu încercaŃi să ieşi afară şi nu vă duceŃi pe balcon
-adăpostiŃi-vă sub o masă, un birou sau o mobilă
solidă şi ŃineŃi-vă bine de aceasta.
-dacă sunteŃi pe un hol, aşezaŃi-vă în poziŃie ghemuit
lângă un perete interior.
-protejaŃi-vă capul şi faŃa
-îndepărtaŃi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi,
biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat
-dacă sunteŃi în scaun cu rotile, blocaŃi-i rotile şi
protejaŃi-vă capul şi gâtul.
-dacă sunteŃi într-un loc public (de exemplu: un
magazin), adăpostiŃi-vă în locuri cât mai departe de
ferestre ori de raioane cu obiecte grele. Nu ieşiŃi
afară unde aŃi putea fi rănit.
-după cutremur nu utilizaŃi liftul. Dacă sunteŃi în lift
în timpul producerii cutremurului, apăsaŃi pe toate
butoanele. Când liftul se opreşte, ieşiŃi cât mai
repede posibil din lift şi adăpostiŃi-vă
într-un loc
sigur.
ATENłIE ! Pe timpul cutremurului obiectele pot să se
răstoarne sau să alunece, tencuiala din tavan se
poate desprinde iar geamurile se pot sparge.
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 Dacă sunteŃi în exteriorul clădirii
-adăpostiŃi-vă într-un loc sigur, departe de ferestre,
clădiri, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. StaŃi la
cel puŃin 10 m de cablurile electrice rupte sau căzute.
 Dacă sunteŃi într-un vehicul
-rămâneŃi
în
autoturism.
După
încetarea
cutremurului, nu ieşiŃi din vehicul dacă au căzut în jur
cabluri electrice. În acest caz, aşteptaŃi forŃele de
intervenŃie.
-opriŃi-vă într-un loc sigur, fără a bloca drumul,
departe de poduri, viaducte şi imobile.
 Dacă vă aflaŃi pe munte
-fiŃi atent în jur şi căutaŃi un loc sigur unde să vă
adăpostiŃi. Pe pantele instabile, sunt posibile căderi
de pietre sau de copaci ori alunecări de teren.
După cutremur
 ÎncercaŃi în primul rând să rămâneŃi calm. LiniştiŃi
persoanele speriate şi copiii.
 VerificaŃi dacă sunteŃi rănit şi apoi uitaŃi-vă şi la
oamenii din jurul tău. În cazul în care sunt răniŃi,
asiguraŃi primul ajutor, doar dacă vă pricepeŃi
 Dacă, în urma producerii unui cutremur, aŃi fost
surprins sub dărâmături sau în incinte, la anumite
intervale de timp, dacă este posibil, trebuie să loviŃi
cu un obiect tare în partea cea mai compactă a locului
în care sunteŃi blocaŃi, pentru a transmite semnale ce
pot fi identificate şi localizate de aparatura specială
de căutare-salvare.
 Nu folosiŃi telefonul, decât pentru a semnala o
urgenŃă.
 PuneŃi-vă încălŃăminte şi haine rezistente pentru a
evita să fiŃi rănit de bucăŃile căzute, în special cele
de sticlă.
 VerificaŃi dacă locuinŃa a suferit pagube.
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 VerificaŃi starea instalaŃiei de gaz doar cu emulsie
de apă şi săpun. In cazul în care se constată emisii de
gaz, închideŃi robinetul de alimentare cu gaz,
îndepărtaŃi sursele de foc şi deschideŃi fereastra.
 Dacă alimentarea cu apă curentă este în continuare
disponibilă, umpleŃi cada şi alte recipiente, pentru
cazurile în care aceasta s-ar putea opri ulterior.
 Dacă trebuie să părăsiŃi locuinŃa pentru că nu mai
este sigură, nu uitaŃi să vă luaŃi rucsacul de urgenŃă.
ATENłIE ! FiŃi atent la scări. S-ar putea ca pe
timpul cutremurului să se fi deteriorat.
 Dacă aveŃi nevoie de ajutor şi nu mai puteŃi ieşi din
locuinŃă, puneŃi la fereastră un afiş pe care scrie cu
litere foarte mari: AJUTOR!
 AscultaŃi la radio instrucŃiunile autorităŃilor.
 Nu folosiŃi maşina decât în situaŃii extreme. Căile de
circulaŃie trebuie lăsate libere pentru maşinile de
intervenŃie.
 În unităŃile de învăŃământ preşcolar, primar şi
gimnazial, profesorii îndrumă copiii şi asigură
protecŃia acestora până la sosirea unui adult din
familie.
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ALUNECARE DE TEREN

Înaintea evenimentului

 Nu

construiŃi în apropierea pantelor abrupte, căilor
de drenaj ori văilor pe care se constată fenomenul
natural de eroziune

 ConsultaŃi

un expert pentru a stabili măsurile

corective

 ReduceŃi

pericolele prin montarea conductelor
flexibile, mult mai rezistente la rupere, pentru a
evita scurgerile de gaz ori apă (montarea se face
doar de către persoane competente)

FiŃi atent la următoarele semne de avertizare de pe
teren

 ApariŃia modificărilor în peisaj precum vârtejurile de
apă pe pante (în special acolo unde converg şiroaie de
apă), deplasări de pământ, copaci care se înclină
progresiv în timp

 Blocarea ori scârŃâitul brusc al uşilor sau ferestrelor
 ApariŃia de noi fisuri în fundaŃie, zid, Ńiglă, etc.
 Îndepărtarea acceselor sau scărilor exterioare de
clădiri
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 Adâncirea fisurilor din terenuri sau suprafeŃe pavate
precum drumuri, străzi etc.

 Fisurarea conductelor subterane
 ApariŃia unei cocoaşe la baza pantei
 Apa îşi face loc pe suprafaŃa pantei
 Înclinarea ori deplasarea gardurilor,

stâlpilor,

copacilor etc.

 Un sunet neobişnuit poate fi semnul unei alunecări de
teren
Pe timpul evenimentului
În cazul în care se produce o alunecare de teren:

 PlecaŃi

din zona în care se prevede o alunecare de
teren cât mai repede posibil

 Dacă

nu este posibilă evacuarea, chirciŃi-vă ca o
minge, protejându-vă capul.

După încetarea evenimentului

 StaŃi departe de zona de alunecare. Ar putea exista
pericolul unor alunecări suplimentare.

 VerificaŃi

dacă există persoane rănite şi blocate în
apropiere, fără a intra în zona alunecării de teren.
ÎndrumaŃi-i pe salvatori.

 ControlaŃi

dacă există pericole asociate precum
ruperea cablurilor electrice, conductelor de apă, gaz
şi canalizare, precum şi a drumurilor rutiere ori căilor
ferate.

 RefaceŃi

zonele deteriorate cât mai repede posibil
până ce eroziunea cauzată de pierderea de teren
poate conduce la inundaŃii ori noi alunecări de teren

 CereŃi

sfaturi de la un expert geotehnic pentru
evaluarea pericolelor de alunecare de teren şi
stabilirea măsurilor tehnice de reducere a riscurilor
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SEZON RECE

Înaintea sezonului rece

 AsiguraŃi-vă următoarele materiale:
o Sare pentru topirea gheŃii de pe trotuar şi căile
pe care circulaŃi din gospodăria dumneavoastră
o Nisip pentru a îmbunătăŃi tracŃiunea
o Echipamente de îndepărtare a zăpezii

 Dacă


locuiŃi la casă asiguraŃi-vă că aveŃi suficient
combustibil de încălzire.
IzolaŃi-vă casa din punct de vedere termic şi
instalaŃi-vă jaluzele sau acoperiŃi-vă ferestrele cu
material plastic.

 IzolaŃi-vă maşina din punct de vedere termic, astfel:
-Acumulatorul
şi
sistemul
de
aprindere
trebuie să fie stare foarte bună iar bornele
bateriei curăŃate.
-AsiguraŃi-vă
că
nivelul
antigelului
este
suficient pentru a evita îngheŃarea.
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-AsiguraŃi-vă că sistemul de încălzire şi
dezgheŃare funcŃionează corect.
-VerificaŃi şi reparaŃi sistemul de acŃionare al
ştergătoarelor de parbriz; asiguraŃi un nivel
corespunzător de lichid de curăŃare.
-AsiguraŃi-vă
că
termostatul
funcŃionează
corespunzător.
-VerificaŃi funcŃionarea farurilor şi luminilor
de avarie.
-VerificaŃi dacă există fisuri în sistemul de
eşapament, reparaŃi-l sau înlocuiŃi-l dacă este
necesar. Inhalarea monoxidului de carbon este
letală.
-VerificaŃi nivelul şi greutatea uleiului. Uleiuri
grele coagulează mai mult la temperaturi joase
şi nu sunt la fel de lubrifiante.
-FolosiŃi anvelope pentru zăpadă şi cu lanŃuri.
-ÎnlocuiŃi combustibilul şi filtrul de aer. łineŃi
apa departe de sistem utilizând aditivi şi
menŃinând plin rezervorul de gaz.
Pe timpul sezonului rece

 AscultaŃi





la
radio,
televiziune,
buletinele
meteorologice şi informaŃiile autorităŃilor locale
responsabile cu gestionarea situaŃiilor de urgenŃă.
MâncaŃi regulat şi beŃi lichide, dar evitaŃi cofeina şi
alcoolul.
EvitaŃi să vă extenuaŃi când curăŃaŃi zăpada de pe
trotuar. Efortul fizic în condiŃii de frig extrem poate
cauza un atac de inimă. Înainte de a ieşi afară pentru
a face efort fizic, este necesară o încălzire.
FiŃi atent la semnele de îngheŃ. Acestea includ
pierderea simŃurilor şi culoarea albă a vârfurilor
degetelor de la mâini, de la picioare, urechilor şi
nasului. Dacă observaŃi astfel de simptome, solicitaŃi
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ajutor medical.
FiŃi atent la semnele de hipotermie. Acestea includ
frisoane
incontrolabile,
pierderea
memoriei,
dezorientare,
incoerenŃă,
exprimare
neclară,
somnolenŃă şi epuizare aparentă. Dacă observaŃi
astfel de simptome, duceŃi victima într-un spaŃiu
călduros, îndepărtaŃi-i hainele umede, încălziŃi-i mai
întâi partea centrală a corpului şi, dacă victima este
conştientă, administraŃi-i băuturi calde non-alcoolice.
SolicitaŃi ajutor medical cât mai urgent posibil.

 EconomisiŃi



combustibilul pentru încălzit, dacă este
necesar, menŃinând temperatura în casă mai redusă
decât în mod normal. ÎnchideŃi temporar alimentarea
cu căldură în anumite camere
UtilizaŃi autoturismul, numai dacă este absolut
necesar. Dacă trebuie să conduceŃi, luaŃi următoarele
măsuri:

 CirculaŃi doar ziua, niciodată singur, şi anunŃaŃi
cunoştinŃele despre programul dumneavoastră.

 FolosiŃi


drumuri principale; evitaŃi drumurile
secundare considerate scurtături.
Dacă un viscol vă surprinde în maşină, luaŃi
următoarele măsuri:

 TrageŃi pe dreapta. PorniŃi luminile de avarie şi
agăŃaŃi o cârpă pe antena radio ori la geam.

 RămâneŃi în autoturism până ce forŃele de salvare
vin să vă salveze. Nu ieşiŃi dacă nu vedeŃi în
apropiere o clădire în care aŃi putea să vă
adăpostiŃi.
FiŃi
atent;
distanŃele
sunt
distorsionate de zăpada viscolită. O clădire poate
părea aproape, dar poate fi prea departe pentru a
merge prin nămeŃii mari de zăpadă.
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 PorniŃi

motorul şi sistemul de încălzire
aproximativ 10 minute la fiecare oră, pentru a
menŃine cald în interior. Când motorul
funcŃionează, deschideŃi uşor o fereastră pentru
ventilaŃie. Acesta vă va proteja împotriva inhalării
monoxidului de carbon. CurăŃaŃi periodic zăpada
de pe Ńeava de eşapament.

 MişcaŃi-vă

pentru a menŃine organismul cald,
evitând extenuarea.

 Nu adormiŃi. O persoană trebuie să fie trează, în
orice moment, pentru a vedea forŃele de salvare.

 BeŃi lichide pentru evitarea deshidratării.
 AveŃi grijă să nu consumaŃi bateria. Bateria este
necesară la menŃinerea în funcŃiune a luminilor,
căldurii şi radioului.

 PorniŃi

lumina din interior pe timp de noapte
pentru ca echipele de salvare să vă observe.

 Dacă

vă aflaŃi într-o zonă deschisă, şi aveŃi
posibilitatea, scrieŃi cu pietre mari SOS pentru a
atrage atenŃia piloŃilor care survolează zona în
căutarea dumneavoastră.

 Dacă viscolul a încetat, şi este absolut necesar,
părăsiŃi maşina şi continuaŃi drumul pe jos.
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CANICULĂ

Înainte de caniculă

 VerificaŃi




funcŃionarea corectă a sistemului de aer
condiŃionat
IzolaŃi ferestrele.
MontaŃi temporar, între ferestre şi perdele, un
sistem de reflectare a căldurii (exemplu: folie de
aluminiu
AcoperiŃi ferestrele în care bate soarele dimineaŃa
sau după amiaza cu draperii, jaluzele, obloane.
Acestea pot reduce căldura în casă cu până la 80%.

Pe timpul caniculei

 RămâneŃi în casă şi limitaŃi expunerea la soare.
 Ideal ar fi să locuiŃi la etaje inferioare în cazul
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în

care nu aveŃi sistem de aer condiŃionat.
PetreceŃi-vă cea mai mare parte a zilelor călduroase
în clădiri publice precum biblioteci, şcoli, teatre,
centre comerciale etc.
MâncaŃi regulat, echilibrat şi uşor. EvitaŃi utilizarea
sării.

 BeŃi







multă apă. Persoanele care au epilepsie, suferă
de inimă, rinichi sau ficat, au restricŃionare privind
utilizarea lichidelor ori au probleme de reŃinere a
lichidelor trebuie să consulte un medic înainte de a
creşte aportul acestora.
LimitaŃi consumul de băuturi alcoolice.
PurtaŃi haine uşoare, răcoroase, colorate deschis
care acoperă cât mai mult pielea.
ProtejaŃi-vă faŃa şi capul putând o pălărie cu boruri
largi.
Nu lăsaŃi niciodată copiii sau animalele singure în
autovehicule închise.
EvitaŃi muncile extenuante în partea cea mai
călduroasă a zilei. UtilizaŃi un sistem de contact
permanent cu o altă persoană şi luaŃi pauze
frecvente.

În condiŃii de caniculă se pot declanşa diferite afecŃiuni.
Iată câteva dintre acestea, simptomele lor şi cum puteŃi
acorda primul ajutor:
AfecŃiune

Simptom

Primul ajutor

Arsuri

Înroşirea pielii  FaceŃi un duş, folosind
şi dureri, posăpun pentru curăŃasibil băşici, ferea porilor.
bră, durere de  FolosiŃi îmbrăcăminte
cap
uscată,
curată
şi
consultaŃi un medic.

Crampe

Spasme
 DuceŃi victima într-o
dureroase, de
încăpere răcoroasă
obicei în muş-  MasaŃi uşor muşchii
chii de la piafectaŃi
pentru
a
cioare şi abdodispărea spasmele.
minali; transpi-
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Crampe

raŃie greoaie

 DaŃi-i să bea câte o
jumătate de pahar de
apă rece la fiecare 15
minute (fără cafeină
sau alcool).
 ÎntrerupeŃi
administrarea lichidelor dacă
victima are stare de
vomă

Epuizare
Epuizare

TranspiraŃie
greoaie
dar
pielea
poate
rămâne rece,
palidă sau roşiatică.
Puls
slab. Este posibil ca temperatura corpului
să fie normală,
dar să înceapă
să
crească.
Sunt posibile
stări de leşin,
ameŃeală,
vomă, oboseală
sau dureri de
cap.

 AşezaŃi victima culcat
într-un spaŃiu răcoros.
 ScoateŃi-i hainele.
 PuneŃi-i haine răcoroase şi umede.
 DuceŃi victima într-un
loc cu aer condiŃionat.
 Dacă
victima
este
conştientă daŃi-i să
bea apă.
 AsiguraŃi-vă că o bea
în înghiŃituri mici.

DaŃi-i să bea câte
o jumătate de pahar
cu apă rece la fiecare
15 minute.
 ÎntrerupeŃi
administrarea lichidelor dacă
victima are stare de
vomă
 Dacă victima începe să
vomite solicitaŃi imediat ajutor medical
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Accident
vascular
cerebral
(situaŃie
medicală de
urgenŃă
severă)

Temperatura
corpului foarte
mare;
piele,
fierbinte, roşie
şi uscată; puls
rapid şi slab;
respiraŃie
rapidă. Posibil,
în stare de
inconştienŃă

 SunaŃi la 112 sau
duceŃi
victima
de
urgenŃă
la
spital.
Întârzierea poate fi
fatală.
 MutaŃi victima într-un
spaŃiu răcoros.
 ScoateŃi-i hainele.
 IntroduceŃi-o
într-o
cadă cu apă rece sau
udaŃi-i corpul cu cârpe
reci.
 UrmăriŃi dacă sunt
probleme de respiraŃie.
 FolosiŃi aerul condiŃionat.
 PrudenŃă maximă.

După caniculă
Seceta poate afecta regiuni foarte mari şi un număr
ridicat de oameni. Ea asigură condiŃii pentru
manifestarea altor pericole precum incendii, viituri şi
alunecări de teren.
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ACCIDENT TEHNOLOGIC

Înainte de accident

 InformaŃi-vă

la primărie dacă în localitatea
dumneavoastră există riscuri tehnologice identificate
prin Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
(P.A.A.R.).
 Dacă acest risc există, solicitaŃi de la primărie
informaŃii cu privire la:
-modalităŃile de informare a cetăŃenilor în cazul
producerii unui accident tehnologic.
-măsurile de prevenire pe care trebuie să le luaŃi
în cazul producerii unui accident tehnologic
-pregătiŃi din timp folie de plastic, bandă
adezivă, foarfece.
Pe timpul accidentului

 AscultaŃi

la postul local de TV sau radio informaŃiile
şi instrucŃiunile autorităŃilor, cu privire la modul de
comportare în cazul producerii accidentului.
 UrmaŃi instrucŃiunile întocmai.
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 ÎndepărtaŃi-vă

cât mai departe de zona în care s-a
produs accidentul pentru a reduce la minim riscul de
contaminare.

ATENłIE ! Unele produse chimice toxice sunt inodore
(nu miros).
Dacă:

Atunci:

trebuie să
vă evacuaŃi

ieşiŃi rapid

rămâneŃi
blocat afară

mergeŃi într-o zonă înaltă şi în
direcŃia contrară suflării vântului;
încercaŃi să staŃi la o distanŃă de
cel puŃin 800m de zona de pericol.
NU atingeŃi substanŃele chimice
(lichide, solide, vapori).

rămâneŃi
într-un vehicul

opriŃi şi căutaŃi un adăpost într-o
clădire.
dacă trebuie să rămâneŃi în
maşină, ŃineŃi geamurile şi sistemul
de ventilaŃie/încălzire închise

rămâneŃi
clădire

într-o închideŃi şi blocaŃi toate uşile şi
ferestrele exterioare.
închideŃi
sistemul
de
condiŃionat şi de ventilaŃie.

aer

mergeŃi într-o încăpere aflată
deasupra pământului şi cu cât mai
puŃine deschideri spre exterior.
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rămâneŃi
clădire

într-o etanşaŃi încăperea punând la
ferestre folii de plastic lipite cu
bandă adezivă.
astupaŃi fisurile şi găurile din
cameră precum cele din jurul
conductelor.

După accident

 ÎntoarceŃi-vă acasă numai atunci când

autorităŃile vă

anunŃă că sunteŃi în siguranŃă.
 DeschideŃi ferestrele şi sistemele de ventilaŃie.
 AcŃionaŃi repede dacă aŃi intrat în contact cu un
material periculos. ProcedaŃi astfel:
-UrmaŃi instrucŃiunile de decontaminare ale
autorităŃilor locale. Este posibil să vi se recomande
să faceŃi un duş sau s-ar putea să fiŃi sfătuiŃi să nu
folosiŃi apa şi să urmaŃi alte proceduri.
-SolicitaŃi, cât mai curând posibil, tratament medical
pentru simptome neobişnuite.
-PuneŃi îmbrăcămintea şi încălŃămintea, în containere
sigilate ermetic. Nu le atingeŃi de alte materiale.
SunaŃi la autorităŃile locale pentru a afla informaŃiile
corespunzătoare.
-AvertizaŃi pe cei cu care veniŃi în contact că aŃi fost
expuşi unei substanŃe toxice.
 AflaŃi de la autorităŃile locale cum să curăŃaŃi zonele
afectate.
 AnunŃaŃi serviciul pentru situaŃii de urgenŃă despre
prezenŃa unor substanŃe chimice.
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ACCIDENT DE TRANSPORT ÎN
CARE
SUNT
IMPLICATE
SUBSTANłE PERICULOASE
La observarea accidentului

 NU vă apropiaŃi de locul accidentului
 sunaŃi imediat la numărul unic pentru situaŃii de
urgenŃă 112 şi comunicaŃi următoarele:
-locul producerii accidentului
-tipul mijlocului de transport
-situaŃia accidentului (fisură în rezervor, răsturnare;
împrăştiere substanŃe; incendiu; nor toxic; etc.)
-persoane aflate în pericol
-tipul conŃinutului (dacă se poate vedea de la
distanŃă, se citesc numerele de pe plăcuŃa de
avertizare portocalie)
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ACCIDENT NUCLEAR ŞI
URGENłA RADIOLOGICĂ
La locul accidentului:

Nu

încercaŃi să mergeŃi la şcoală pentru a vă lua
copiii: personalul autorizat va avea grijă de ei
Nu folosiŃi telefonul dacă nu este absolut necesar:
lăsaŃi liniile libere pentru utilizarea acestora de
către autorităŃi
ÎnchideŃi aragazul şi maşina de gătit sau stingeŃi
focul din sobă, dacă este cazul
RămâneŃi în casă sau coborâŃi într-un subsol (pivniŃă)
până la primirea altor instrucŃiuni
ÎnchideŃi ferestrele şi uşile, încercând ermetizarea
acestora cu materiale din casă (bandă adezivă, bandă
izolare, cârpe etc.); închideŃi gurile de aerisire,
instalaŃiile de ventilaŃie sau de climatizare
ProtejaŃi, pe cât este posibil, hrana şi apa din
exteriorul locuinŃelor prin acoperirea cu o prelată,
folie de plastic etc.
AscultaŃi la posturile de radio/TV informaŃiile şi
instrucŃiunile autorităŃilor
Dacă trebuie să ieşiŃi din casă datorită unor motive
bine întemeiate, purtaŃi un echipament de protecŃie
de tipul: salopetă, căciulă, mănuşi şi bocanci sau cizme
ReveniŃi cât mai repede posibil, spălaŃi-vă imediat
folosind o sursă de apă curentă (duş), iar
echipamentul de protecŃie dezbrăcaŃi-l înainte de
intrarea în casă (pivniŃă), împachetaŃi-l şi închideŃi-l
în saci de plastic
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NU

consumaŃi legume, lapte sau oricare alimente,
care au fost expuse sau neîmpachetate pe timpul
accidentului

AsiguraŃi măsuri de protejare a animalelor
ATENłIE! Vehiculele care transportă substanŃe
radioactive, precum şi coletele de transport ale
acestor substanŃe sunt prevăzute cu etichete de
pericol specifice:
SubstanŃă radioactivă în ambalaje
(In caz de avarie a ambalajelor, pericol
pentru sănătate prin ingerare, inhalare
sau contact cu substanŃa împrăştiată,
inclusiv riscuri de iradiere la distanŃă)
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MUNIłIE
La găsirea muniŃiei
RespectaŃi
muniŃia:

următoarele

reguli

 NU o atingeŃi
 NU o loviŃi şi NU o mişcaŃi
 NU o introduceŃi în foc
 NU o duceŃi la fier vechi
 NU încercaŃi să demontaŃi

preventive

privind

focoasele sau alte

elemente componente

 DiscutaŃi cu copiii toate aceste reguli preventive şi
explicaŃi-le pericolul la care s-ar putea expune dacă
nu le respectă
AnunŃaŃi imediat organul de poliŃie cel mai apropiat
sau sunaŃi la numărul unic pentru situaŃii de urgenŃă
112.
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EPIDEMII ŞI EPIZOOTII
Cum să vă feriŃi de boli?

 spălaŃi-vă pe mâini cu apă şi săpun înainte de masă; în
lipsa apei şi a săpunului, ştergeŃi-vă mâinile cu spirt;
 nu veniŃi în contact cu animalele care prezintă semne
de îmbolnăvire, evitând în acest fel contaminarea cu
viruşi;
 consumaŃi produse alimentare de origine animală
(carne, lapte, ouă) numai după ce au fost fierte sau
prăjite foarte bine;
 la apariŃia semnelor de boală, cum ar fi: febră, dureri
în gât, tuse, respiraŃie dificilă, dureri musculare,
prezentaŃi-vă de urgenŃă la medic;
 pe perioada cât sunteŃi bolnavi, nu călătoriŃi şi feriŃivă de contactul cu alte persoane pentru a împiedica
răspândirea bolilor contagioase;
 când tuşiŃi sau strănutaŃi, acoperiŃi gura sau nasul cu
o batistă de unică folosinŃă pe care, apoi, o aruncaŃi
la coşul de gunoi.
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RUCSACUL PENTRU
SITUAłII DE URGENłĂ

Rucsacul pentru situaŃii de urgenŃă conŃine:
1.-Cel puŃin 4 l de apă/persoană/zi. Dacă aveŃi
animale de companie nu uitaŃi să prevedeŃi apă şi pentru
ele (cca. 30 ml. de apă/kg. animal/zi). DepozitaŃi apa
într-un loc rece şi întunecos. ÎnlocuiŃi apa o dată la 6
luni.
ATENłIE ! Apa este esenŃială supravieŃuirii. În caz
de maximă urgenŃă, se poate obŃine apă potabilă prin
fierbere timp de 10 minute.

42

2.-Alimente compacte şi uşoare care nu necesită
răcire, fierbere ori coacere. Iată câteva exemple de
alimente pe care puteŃi să le pregătiŃi:
-mâncare în cutii de conserve*
-alimente deshidratate
-batoane energizante
-biscuiŃi de secară
-dulceaŃă
-sucuri, cafea, ceai
-după caz, alimente pentru nevoi speciale: mâncare
pentru bebeluşi, lapte etc.
-dacă aveŃi animale de companie, nu uitaŃi mâncarea
acestora
*ATENłIE ! Nu uitaŃi deschizătorul de conserve.
Dacă trebuie să încălziŃi anumite alimente prevedeŃi un
aragaz de campanie şi combustibil.
3.-Îmbrăcăminte şi încălŃăminte pentru fiecare
persoană, în funcŃie de anotimp. De asemenea, nu uitaŃi
lenjeria de corp.
4.-Un sac de dormit sau două cuverturi călduroase
pentru fiecare persoană.
5.-O trusă de prim ajutor care să conŃină:
-medicamentele personale** şi reŃete
-analgezice, antiseptice
-la nevoie, articole sau accesorii necesare pentru
aparatul auditiv, scaunul rulant etc.
**ATENłIE ! Nu uitaŃi să scrieŃi pe un bilet numele
doctorului de familie
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6.-Aparate utile
-aparat radio AM/FM cu baterii de schimb***
-o lanternă/persoană şi baterii de schimb
-un fluier (semnalul convenŃional în caz de urgenŃă este
de 3 fluierături scurte)
-un telefon mobil şi o cartelă telefonică
***ATENłIE ! Nu uitaŃi să schimbaŃi bateriile o dată
pe an.
7.-Articole de igienă
-hârtie igienică, hârtie umedă de mâini, batiste de hârtie
-articole personale: săpun, şampon, deodorant, pastă de
dinŃi, periuŃă de dinŃi, pieptene, etc.
-saci de bucătărie
8.-Articole speciale pentru copii
-jocuri, în funcŃie de vârsta membrilor familiei
-cărŃi de colorat, creioane, jucării pentru copii
9.-Acte personale
-carte de identitate, carnete de asigurări medicale,
-bani
-cecuri
-numere de telefon importante
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CUM ANUNłAłI
O SITUAłIE DE URGENłĂ?

Dacă vă aflaŃi într-o situaŃie de urgenŃă şi aveŃi nevoie
de forŃele de intervenŃie specializate, sunaŃi la numărul
de telefon unic 112.
TransmiteŃi dispecerului 112 următoarele informaŃii:
1.-cine sunteŃi
2.-despre ce eveniment este vorba
3.-unde s-a întâmplat evenimentul
4.-pericolele existente, inclusiv victime
ATENłIE ! Nu închideŃi. S-ar putea ca dispecerul
112 să vă mai pună întrebări suplimentare.
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EVACUAREA
În cazul în care primiŃi mesaje să evacuaŃi zona în
care vă găsiŃi, toate informaŃiile necesare pentru
evacuare se transmit prin staŃiile de radio şi TV
sau se anunŃă prin sistemul de amplificare al maşinilor de
poliŃie şi ale structurilor Inspectoratului General pentru
SituaŃii de UrgenŃă.
PărăsiŃi locuinŃele. NU uitaŃi rucsacul pentru
situaŃii de urgenŃă.
Oamenii bătrâni, cei care sunt bolnavi şi cei inapŃi
fizic care au nevoie de ajutor în cazul evacuării,
trebuie să atârne la fereastră o bucată de pânză albă
(cearşaf, cămaşă, prosop), care să fie vizibilă din stradă.
Astfel, vecinii vor cunoaşte situaŃia dumneavoastră şi
vor anunŃa responsabilii cu evacuarea zonei respective.
Evacuarea se poate face :
1.-cu automobilul personal, urmând următoarele
reguli:
urmaŃi ruta cea mai cunoscută sau pe cea
anunŃată pe radio, spre unul din Centrele de
Primire;
• de-a lungul traseului, echipajele de poliŃie vă
vor da instrucŃiuni.
2.-cu autobuze special pregătite aflate la punctele de
îmbarcare
anunŃate
prin
staŃiile/megafoanele
personalului Inspectoratului JudeŃean pentru SituaŃii de
UrgenŃă, poliŃiei, sau prin comunicate radio-TV.
•
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Locurile unde se poate face evacuarea sunt:
- la prieteni sau rude, care se află în afara zonei
afectate;
- la Centrele de primire special amenajate de
comitetele locale pentru a vă asigura hrana,
adăpostul şi asistenŃa medicală.
Alarma la dezastre

Încetarea alarmei

5 semnale, fiecare cu
un semnal continuu cu durata
durata de 16 secunde,
de 2 minute
cu pauze de 10
secunde între semnale
ATENłIE ! Semnalele de alarmă la dezastre pot fi
ascultate pe site-ul www.igsu.ro.
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INFORMAłII UTILE
Numere de telefon utile:
AutorităŃi locale
Primărie
Serviciul voluntar pentru situaŃii
de urgenŃă
Serviciul profesionist pentru
situaŃii de urgenŃă
SMURD
PoliŃia
Compania de gaze

Număr de telefon

112

Compania de distribuŃie apă
Deranjamente electrice
DefecŃiuni gaze
Societatea de salubritate
Coşarul

Locul de întâlnire al familiei în caz de cutremur:
__________________________________________
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Participare la aplicaŃii/exerciŃii/instruiri:
Luna
Tema
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Pentru informaŃii suplimentare:
accesaŃi site-ul Inspectoratului General pentru SituaŃii
de UrgenŃă www.igsu.ro ori site-ul Inspectoratului
pentru SituaŃii de UrgenŃă din judeŃul în care vă aflaŃi
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