CĂTRE,
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI
ÎN ATENŢIA DOMNULUI PRIMAR

Ca urmare a amplificării fenomenelor meteoreologice specifice acestei perioade
caniculare, vă comunicăm măsurile ce vă revin:

mesajelor de avertizare în cazul caniculei
Perioada de normalitate meteorologică (cod verde):
1.
Întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor
aflate în dificultate şi căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă.
2.
Intensificarea acţiunilor de mediatizare a măsurilor de prevenire şi stingere
a incendiilor specifice, precum şi a modului de anunţare a unor astfel de evenimente;
3.
Organizarea şi asigurarea măsurilor de supraveghere a ariilor de către
proprietarii culturilor agricole, indiferent de forma de proprietate;
4.
Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii
substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau urmare a avarierii acesteia;
5.
Identificarea instituţiilor de cazare colectivă cu condiţii de microclimat
deficitare.
La primirea avertizărilor meteorologice în cazul caniculei cod galben sau cod
portocaliu-:
1. Instruirea populaţiei asupra respectării stricte a interdicţiei efectuării focului deschis,
pentru curăţirea ariilor şi miriştilor de vegetaţia uscată, interzicerea fumatului, cu
recomandarea colectării obiectelor din sticlă şi evacuarea acestora din zona culturilor
agricole;
2. Activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele
aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate
vizibil.
3. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât
deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi
extrem de ridicate.
4. Alertarea imediată a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru intervenţie
operativă pentru stingerea incendiilor din raioanele de intervenţie concomitent cu
anunţarea operativă a oricărui eveniment, prin serviciul 112, la Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al Judeţului Timiş;
5. Utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu
privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata
caniculei.
6. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea
nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază.

