MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

NESECRET
Ex. unic
04.12.2013

BULETIN INFORMATIV
PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN SEZONUL RECE
- RECOMANDĂRI -

Având în vedere condiţiile meteorologice specifice sezonului rece - temperaturi scăzute şi/sau ninsori
abundente - care pot genera situaţii de urgenţă, I.S.U. Timiș vă recomandă:
Verificaţi sobele, centralele termice şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, pentru a
preveni eventualele incidente cauzate de defecţiuni tehnice şi evitarea inhalării de fum şi gaze toxice.
• Utilizaţi mijloace de încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea locuinţelor.
• Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică din locuinţa dumneavoastră sau de la locul de muncă.
• Economisiţi combustibilul pentru încălzit, dacă este necesar, menţinând temperatura mai redusă decât în
mod normal; închideţi temporar alimentarea cu căldură în anumite camere din locuinţa dumneavoastră.
• Amplasaţi mijloacele de încălzire departe de materialele combustibile.
• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra trotuarelor pietonale.
• Dacă vă deplasaţi cu autoturismul propriu, asiguraţi-vă că aveţi asupra dumneavoastră pături, băuturi
fierbinţi, pentru situaţiile în care dumneavoastră ori altă persoană se aflată în dificultate.
• Mâncaţi regulat şi consumaţi lichide, evitând excesul de cofeină ori alcool.
• Evitaţi, pe cât posibil, extenuarea; efortul fizic în condiţii de frig vă poate cauza grave probleme de
sănătate.
• Mişcaţi-vă pentru a vă păstra căldura corporală.
• Căutaţi în apropiere clădiri în care vă puteţi adăposti.
• Protejaţi de ger persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide, respectiv persoanele cu probleme de
sănătate din anturajul dumneavoastră.
• Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la persoanele fără adăpost pe care le întâlniţi sau despre care
aveţi cunoştinţă.
• Încercaţi să asiguraţi animalelor de companie un culcuş cald.
• Urmăriţi cu atenţie, la posturile radio/tv, buletinele meteorologice şi recomandările transmise de
autorităţile centrale şi locale.
De asemenea, rugăm cetăţenii să anunţe, de îndată, orice situaţie de urgenţă, apelând în cel mai scurt timp
numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112.
•

Situaţiile de urgenţă nu trebuie să devină dezastre!
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