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Buletin Informativ – 25.01.2012 - Recomandări pentru sezonul rece

Având în vedere prognoza meteo din această perioadă (ninsori abundente,
vânt puternic şi temperaturi scăzute), Inspecţia de Prevenire din cadrul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" Dâmboviţa face cetăţenilor
următoarele recomandări:
ASIGURAŢI-VĂ URMĂTOARELE MATERIALE:
 Sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile
circulabile;
 Unelte de îndepărtare a zăpezii;
 Combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi
încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă ferestrele
cu jaluzele exterioare.
Verificaţi mijloacele de încălzire (sobele, centralele termice) şl coşurile de
evacuare a fumului şl a gazelor fierbinţi pentru a depista şl remedia eventuale
defecţiuni. apelaţi la personal autorizat pentru aceste operaţiuni.
PREGĂTIŢI-VĂ AUTOTURISMUL:
 Acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar
bornele bateriei curăţate;
 Asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
 Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
 Verificaţi sistemul de acţionare a ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de
curăţare pentru temperaturi scăzute;

temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante;
 Dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.
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 Verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la
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 Verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;

ÎN TIMPUL IERNII
 Urmăriţi

la

radio/televizor

buletinele

meteorologice

şi

informaţiile

autorităţilor locale responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 Mâncaţi regulat şi beţi lichide, dar evitaţi excesul de cofeina şi de alcool;
 Evitaţi expunerea îndelungată la temperaturi scăzute. Fiţi atenţi la simptomele
degerăturilor. Acestea constau în pierderea simţurilor şi decolorarea
extremităţilor (degete, urechi, nas) şi necesită asistenţă medicală de
specialitate;
 Economisiţi combustibilul pentru încălzit, dacă este necesar, menţinând
temperatura în casă mai redusă decât în mod normal. închideţi temporar
alimentarea cu căldură în anumite camere mai puţin utilizate;
 Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică a locuinţei prin utilizarea simultană a
mai multor aparate electrice de mare putere. Deconectaţi de la reţeaua
electrică toate aparatele electrice atunci când nu sunt utilizate;
 Amplasaţi mijloacele de încălzire portabile la distanţă de minim un metru de
materiale combustibile;
 Opriţi funcţionarea mijloacelor de încălzire înainte de culcare sau atunci când
părăsiţi locuinţa.
DACĂ VISCOLUL VĂ BLOCHEAZĂ ÎN TRAFIC ÎN AFARA
LOCALITĂŢILOR, LUAŢI URMĂTOARELE MĂSURI:
 Trageţi pe dreapta. Porniţi luminile de avarie şi prindeţi o "cârpă" pe antena
radio ori la geam;
 Anunţaţi evenimentul la numărul de urgenţă 112 indicând locul unde aţi
rămas blocat. Rămâneţi în autoturism până ce forţele de intervenţie vin să vă

 Porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră,
pentru a menţine cald în interior. Când motorul funcţionează, deschideţi uşor
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aţi putea să vă adăpostiţi;
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salveze. Nu părăsiţi autoturismul dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care

o fereastră pentru ventilaţie. Acesta vă va proteja împotriva inhalării
monoxidului de carbon. Curăţaţi periodic zăpada de pe ţeava de eşapament;
 Mişcaţi-vă pentru a menţine organismul cald, evitând extenuarea;
 persoană trebuie să fie trează, în orice moment, pentru a vedea forţele de
salvare;
 Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării;
 Aveţi grijă să nu epuizaţi bateria autoturismului. Bateria este necesară la
menţinerea în funcţiune a luminilor, căldurii şi radioului;
 Porniţi lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să
vă localizeze.
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