COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Aduce la cunoştinţa populaţiei

REGULILE
DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA INUNDAŢII
Retineți! - acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire
Semnalul ,,ALARMĂ LA DEZASTRU”
se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele
1) În cazul când inundația vă surprinde acasă:
- dacă aveți timp luați următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră;
- aduceți în casă unele lucruri sau puneți-le culcate la pământ într-un loc sigur: mobila de
curte, unelte de gradină sau alte obiecte care se pot muta și care pot fi suflate de vânt sau luate de
apă;
- blocați ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care
plutesc sau de aluviuni;
- evacuați animalele și bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
- încuiați ușile casei și ferestrele după ce închideți apa, gazul și instalațiile electrice;
- nu stocați saci de nisip pe partea din afara pereților casei; mai bine permiteți apei de
inundație să curgă liber prin fundație, sau dacă sunteți sigur că veți fi inundat procedați singur la
inundarea fundației;
- dacă inundația este iminentă procedați astfel:
- mutați obiectele care se pot mișca în partea cea mai de sus a casei, deconectați aparatele și
împreună cu întreaga familie părăsiți locuința și deplasați-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit
(etaje superioare, acoperișuri, înălțimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul
cotelor maxime ale apelor;
- în cazul în care sunteți surprins în afara locuinței (pe străzi, în școli, în parcuri, săli de
spectacol, în gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectați cu strictețe comunicările
primite și să vă îndreptați spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
2) În cazul în care organele de protecție civilă ordonă evacuarea, respectați următoarele reguli:
- respectați ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi și în primul rând din zonele
cele periclitate;
- înainte de părăsirea locuinței întrerupeți instalațiile de alimentare cu apă, gaze, energie
electrică și închideți ferestrele;
- scoateți animalele din gospodărie și dirijați-le către locurile care oferă protecție;
- la părăsirea locuinței luați documentele personale, o rezervă de alimente, apă, trusă sanitară,
un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros și îmbrăcăminte mai groasă;
- după sosirea la locul de refugiu, comportați-vă cu calm, ocupați locurile stabilite, protejați și
supravegheați copiii, respectați măsurile stabilite.

3) La reântoarcerea acasă respectați următoarele:
- nu intrați în locuință în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
- nu atingeți firele electrice;
- nu consumați apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
- consumați alimente numai după ce au fost curățate, fierte și după caz, controlate de organele
sanitare;
- nu folosiți instalațiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea
organelor de specialitate;
- acordați ajutor victimelor surprinse de inundații;
- executați lucrări de înlăturare a urmărilor inundației, degajarea malului, curățirea locuinței și
mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
- sprijiniți moral și material oamenii afectați de inundații prin găzduire, donare de bunuri
materiale, alimentare, medicamente.
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