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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

POMPIERII VĂ RECOMANDĂ
Pentru evitarea situaţiilor generate de manifestarea fenomenelor meteorologice
periculoase, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă reaminteşte opiniei
publice următoarele măsuri preventive, în cazul în care se folosesc mijloace auto
pentru deplasare:

evitaţi pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică; dacă
totuşi, deplasarea este absolut necesară, informaţi-vă dacă pe traseul
ales nu sunt drumuri blocate;
asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al autoturismului dumneavoastră
funcţionează eficient;
urmăriţi cu atenţie, la posturile radio/tv, sursele on-line, buletinele
meteorologice şi recomandările furnizate de autorităţile centrale şi
locale;
porniţi la drum cu rezervorul de combustibil plin;
păstraţi-vă în autoturism pături, apă şi alimente neperisabile;
În cazul în care viscolul vă blochează în trafic în afara localităţilor,
puteţi lua următoarele măsuri:
trageţi pe dreapta şi porniţi luminile de avarie;
anunţaţi evenimentul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă - 112,
indicând locul în care aţi rămas blocat. Rămâneţi în autoturism până ce
echipele de intervenţie ajung la dumneavoastră. Nu părăsiţi
autovehiculul dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care aţi putea să
vă adăpostiţi;
porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare
oră, pentru menţinerea căldurii în interior. Se recomandă ca, atunci
când motorul este în funcţiune, să deschideţi uşor un geam pentru
ventilaţie, evitând în acest fel inhalarea monoxidului de carbon;
mişcaţi-vă pentru a vă menţine organismul cald, evitând extenuarea;

De asemenea, vă rugăm să anunţaţi, de îndată, orice situaţie de urgenţă,
apelând, în cel mai scurt timp, numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112.

*

* * !!! NU UITAŢI DE RISCUL DE INCENDIU !!!
1. MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE:
- înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate
amănunţit, reparate, curăţate pentru a fi utilizate în perfectă stare de
funcţionare;
- nu utilizaţi sobele fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate
necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
- depozitaţi materialele combustibile la o distanţă mai mare de 1 m faţă
de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu
acumulare de căldură;
- nu se lasă sobele în funcţiune fără supraveghere sau în grija copiilor.
Nu lăsaţi copiii vor fi educaţi să se joace cu focul.
2. INSTALAŢIILE ELECTRICE:
- Nu utilizaţi instalaţiile şi aparatele electrice cu improvizaţii sau
defecţiuni;
- Nu racordaţi la instalaţia electrică mai multe aparate a căror putere
însumată depăşeşte puterea nominală a circuitelor;
- Asiguraţi măsuri de izolare faţă de materialele şi elementele
combustibile din spaţiul respectiv atunci când utilizaţi reşouri sau
aeroterme electrice;
- Lucrările de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice se execută
numai de personal autorizat.
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