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Moreni:

Vișina:
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Cornești:
Voinești:

Răcari:
Găești:

Titu:
Pucioasa:

Dispecerat
SUBUNITĂȚI INTERVENȚIE

                                                teritoriale

DESPRE DEZASTRE

        Un dezastru se 
produce când au loc, în 
acelaşi timp, următoarele 
trei condiţii :
g Când oamenii trăiesc în 
locuri cu pericole, de exemplu, 
aproape de un vulcan activ, pe 
o pantă instabila unde există 
riscul alunecărilor de teren sau 
aproape de râuri unde se pot 
produce inundaţii.   

g Când se produce un 
fenomen periculos cu cauze 
naturale sau umane.

g Când fenomenul cauzează 
multe pagube, în special când 
nu au fost luate măsuri 
preventive.

Pentru prevenirea şi 
reducerea dezastrelor 
trebuie să:
g Cunoaştem pericolele şi 
riscurile la care suntem expuşi;

g Să elaborăm împreună cu 
familia şi vecinii un plan de 
reducere a pericolelor şi să le 
împiedicăm să ne afecteze.

MODUL DE
COMPORTARE
AL CETĂȚENILOR

DEZASTRE

Dezastrele naturale sunt rare, dar 
atunci când se întâmplă, fac pagube 

colosale atât în rândul vieților 
omenești, cât și de ordin material.
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ÎNAINTE DE DEZASTRU

        Informați-vă asupra       g

SURSEI DE RISC din zona unde 
locuiți sau unde urmează să vă 
deplasați;   

g Participați la exercițiile de 
protecție civilă și procurați-vă 
materiale cu reguli de comportare 
și acțiune în caz de dezastre și 
însușiți-vi-le.

FAZA DEZASTRU

FAZA DEZASTRU

   g Pregătiți-vă RUCSACUL DE 
URGENȚĂ. Acesta conține: 

g Apă; Alimente compacte i ş
u oare: cutii de conserve, alimente ş  
deshidratate, biscui i, sucuri, ţ
cafea, ceai, alimente pentru copii;

g Îmbrăcăminte şi încălţăminte; 

g Un sac de dormit sau pături; 

g  O trusă de prim ajutor:
medicamentele personale,  
analgezice, antiseptice; 

g Aparate utile: aparat radio cu 
baterii de schimb, lanternă, telefon 
mobil, fluier; 

g Articole de igienă: hârtie 
igienică, săpun, pastă de dinţi, 
periuţă de dinţi; 

g Acte personale: carţi de 
identitate, carnete de asigurări 
medicale, bani. 

Ce faci dacă se dispune 
evacuarea ? 
g Respectă ordinea de evacuare 
stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în 
primul rând din zonele cele mai 
periclitate. 

g Înainte de părăsirea locuinţei 
întrerupe alimentarea cu apă, gaze, 
energie electrică şi închide ferestrele. 

g Scoate animalele din gospodărie şi 
dirijează-le către locurile care oferă 
protecţie. 

g Ia cu tine documentele personale, 
alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc 
de iluminat, un radio. 

g După sosirea la locul de refugiu, 
comportă-te cu calm, ocupă locurile 
stabilite, supraveghează copiii, 
respectă măsurile stabilite.

DUPĂ DEZASTRU

DUPĂ DEZASTRU

   Cum acţionezi după   
producerea dezastrului ? 

g Respectă îndrumările şi 
comunicările organelor de protecţie 
civilă; 

g  în interiorul clădirilor Nu intra
avariate sau slăbite, iar dacă trebuie 
neapărat fii extrem de precaut; 

g Nu atinge firele electrice căzute sau 
rupte; 

g Dacă simţi miros de gaze deschide 
toate ferestrele şi uşile, închide 
robinetul principal de gaze şi părăseşte 
casa imediat; 

g Dacă aparatele electrice sunt ude, 
întrerupe sursa principală de curent, 
usucă-le şi în final refoloseşte-le; 

g Verifică rezervele de apă şi de 
hrană înainte de a le folosi; 

g Nu împiedica acţiunile de 
intervenţie; 

g Anunţă rudele că eşti în siguranţă, 
altfel autorităţile pot pierde timp 
căutându-te; 

g Nu transmite zvonuri sau ştiri 
exagerate despre pagube şi 

FIECARE CETĂŢEAN TREBUIE 
S Ă  A C O R D E  A J U T O R  
SEMENILOR AFLAŢI ÎN PERICOL 
SAU ÎN DIFICULTATE, CÂND ŞI 
CÂT ESTE RAŢIONAL POSIBIL!

ÎN CAZUL ÎN CARE AUTORITĂŢILE 
DISPUN EVACUAREA DE URGENŢĂ A 
LOCALITĂŢII, RESPECTAŢI DECIZIA DE 
EVACUARE. LOCUINŢELE VĂ VOR FI 
P Ă Z I T E / S U P R A V E G H E A T E  D E  
R E P R E Z E N TA N Ţ I I  P O L I Ţ I E I  Ş I  
JANDARMERIEI. NU VĂ PUNEŢI ÎN 
PERICOL VIAŢA REFUZÂND SĂ VĂ 
EVACUAŢI.

g Fiți calmi !
g Avertizați-vă vecinii și ajutați, în 
special persoanele handicapate, copiii și 
persoanele vârstnice;
g Informați-vă despre pericol și evoluția 
sa. Ascultați la radio.
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