
În spații închise 

Evitați creșterea temperaturii în interior:

- limitați utilizarea aparatelor electrocasnice, luminilor artificiale și surselor de 

căldură;

- acoperiți ferestrele expuse la soare. Închideți ferestrele, când temperatura 

exterioară este mai mare decât cea din spațiul închis;
o- nu utilizați ventilatoare, dacă temperatura a depășit 32  C.

Reduceți temperatura:
o- reglați aerul condiționat la maxim 5  C sub temperatura exterioară;

- aerisiți încăperile dimineața devreme sau seara târziu.

Atenție! Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât 

posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul.

- evitați aglomerația, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00 - 18.00;

- purtați haine lejere, subțiri, din bumbac, deschise la culoare, pălării și ochelari de 

soare;

- consumați 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale și ceaiuri 

călduțe (un pahar la 15-20 minute);

- evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) și 

alimentele cu conținut sporit de grăsimi;

- nu lăsați copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme expuse 

la soare;

În spații deschise

APA

În perioadele caniculare crește riscul de incendiu din cauza uscăciunii și a 

temperaturilor ridicate.  

Pentru siguranța dumneavoastră, 

în perioadele caniculare aplicați 

următoarele măsuri:

APA

- Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de 

vânt!

- Nu aruncați la întâmplare resturile de țigări! 

- Nu lăsați în interiorul autoturismelor expuse la soare recipienţi sub 

presiune (brichete, atomizoare etc.).
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CÂND ESTE IMINENTĂ DECLANȘAREA UNEI FURTUNI:

   Întrerupeţi orice activităţi în aer liber. Intraţi în 

locuință, într-o construcţie ori într-un autoturism (deşi 

s-ar putea să fiţi rănit în cazul în care trăsnetul  loveşte 

maşina, sunteţi mult mai protejat în interiorul 

vehiculului decât în exterior);

      Închideţi ferestrele şi uşile.

Deconectaţi de la rețea aparatele şi alte echipamente electrice, de exemplu 

computerele şi aparatele de aer condiţionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a 

descărcărilor electrice atmosferice.

câmpurile, plajele sau ambarcaţiunele pe apă, obiectele metalice (utilaje 

agricole, stâlpi, echipamente de fermă, motociclete, biciclete, etc.).

   Dacă nu ați reușit să vă adăpostiți și simţiţi că părul vi s-a 

electrizat, este un indiciu că există pericolul unui trăsnet. Aşezaţi-

vă ghemuit, puneţi-vă mâinile pe urechi şi cap, lipiți călcâiele!

    Dacă vă aflaţi în pădure, căutaţi adăpost într-o zonă cu copaci 

mai puţin înalţi.

Dacă sunteţi într-un spațiu deschis, deplasați-vă  spre o zonă joasă (o vale).

Dacă sunteţi pe un lac, ajungeţi la mal de urgenţă şi adăpostiţi-vă imediat.

Dacă sunteți un grup, mențineți minim 5 metri distanță față de alte persoane. 

ÎN TIMPUL UNEI FURTUNI:

Dacă ați identificat persoane inconștiente, lovite de trăsnet:

     Solicitați imediat ajutor medical  la numărul de urgență 112 !

Persoanele lovite de trăsnet pot suferi arsuri, leziuni neurologice sau paralizia 

muşchilor respiratori, fapt ce poate provoca stop cardio-respirator.

Evitați: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în spațiu deschis, 

Dacă sunteți instruit, aplicați procedurile de 

resuscitare cardio-respiratorie (compresiuni 

toracice externe şi ventilaţia artificială). 
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