



Aceste semnale sunt transmise cu ajutorul sirenelor de
alarmare.

ALARMĂ LA DEZASTRE – 5 sunete (impulsuri) a 16
secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele;
ÎNCETAREA ALARMEI – sunet continuu, cu durata de
2 minute.

Semnalul de alarmă la inundaŃii:

REGULI DE COMPORTARE
A POPULAłIEI ÎN CAZ DE
INUNDAłII
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interesaŃi-vă la oficialităŃile locale dacă proprietatea
dumneavoastră se află într-o zonă predispusă la
inundaŃii sau cu risc ridicat (ŃineŃi minte că şi în afara
zonelor cu risc înalt se produc deseori inundaŃii);
întrebaŃi cum vă puteŃi proteja casa de inundaŃii;
identificaŃi barajele existente în zona în care locuiŃi şi
determinaŃi dacă ele reprezintă un potenŃial pericol
pentru dumneavoastră;
cumpăraŃi un aparat de radio alimentat cu baterii şi
seturi de baterii de rezervă, pentru a putea afla de la
posturile de radio toate notificările emise de autorităŃi
legate de inundaŃii;
afişaŃi numerele de telefon ale serviciilor de urgenŃă
lângă telefon; învăŃaŃi copiii să sune la 112;
fiŃi pregătit pentru evacuare; familiarizaŃi-vă cu rutele de
evacuare din comunitatea unde locuiŃi şi aflaŃi unde
puteŃi găsi zone înalte;
discutaŃi cu familia despre inundaŃii; planificaŃi un loc de
întîlnire pentru membrii familiei pentru eventualitatea în
care sunteŃi separaŃi în cazul unui dezastru şi nu vă
puteŃi întoarce acasă;
pregătiŃi-vă să supravieŃuiŃi pe cont propriu pentru cel
puŃin trei zile; alcătuiŃi un set de provizii pentru dezastre;
păstraŃi un stoc de alimente şi de apă potabilă
suplimentară;
păstraŃi documentele importante şi obiectele personale
neînlocuibile (cum ar fi fotografii) într-un loc unde nu se
vor deteriora; dacă se prefigurează o inundaŃie majoră,
luaŃi în considerare depozitarea acestora într-o facilitate
de stocare;
învăŃaŃi cum să întrerupeŃi utilităŃile, cum ar fi
alimentarea cu curent electric, gaz şi apă, de la
întrerupătoarele şi supapele principale;
luaŃi în considerare diverse opŃiuni pentru a vă proteja
proprietatea;
evitaŃi să construiŃi în zone predispuse la inundaŃii,
exceptând cazul în care o faceŃi pentru a vă supraînălŃa
locuinŃa şi a-i întări structura de rezistenŃă;
amplasaŃi centralele, boilerele şi panourile electrice la
etajele superioare sau în pod, dacă există riscul să fie
acoperite de ape;
construiŃi bariere pentru a preveni pătrunderea apei în
clădire; izolaŃi pereŃii fundaŃiilor cu materiale

Cum ne pregătim pentru o eventuală inundaŃie?
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fiŃi conştient de riscul unei inundaŃii instantanee; dacă
există o şansă oricât de mică de apariŃie a unei inundaŃii
instantanee, mutaŃi-vă imediat într-o zonă mai înaltă; nu
aşteptaŃi instrucŃiuni pentru a vă deplasa;
ascultaŃi posturile de radio sau televiziune pentru
informaŃii locale;
memoraŃi cursurile de apă, canalele de scurgere sau
alte zone despre care se ştie că pot fi inundate brusc;
dacă autorităŃile locale emit o o alertă de inundaŃii
pregătiŃi-vă de evacuare;
asiguraŃi-vă locuinŃa; dacă aveŃi suficient timp, fixaŃi sau
mutaŃi înăuntru toate bunurile aflate afară; mutaŃi
bunurile esenŃiale la etajele superioare;
dacă vi se solicită de către autorităŃile locale, întrerupeŃi
utilităŃile de la panourile sau valvele principale;
deconectaŃi toate aparatele electrice;
umpleŃi căzile şi chiuvetele cu apă pentru cazul în care
apa devine contaminată sau furnizarea ei se va
întrerupe; înainte de a le umple sterilizaŃi-le prin
spălarea cu cloramină;
păstraŃi în permanenŃă setul de provizii pentru dezastre
la îndemână;
dacă vi se spune să vă evacuaŃi locuinŃa, conformaŃi-vă
imediat;
dacă apa începe să crească în interiorul locuinŃei
dumneavoastră, înainte să vă evacuaŃi, retrageŃi-vă la
etaj, în pod, iar dacă este necesar pe acoperiş;
apa provenită din inundaŃii poate fi contaminată cu
substanŃe toxice sau cu diverse deşeuri; dacă aŃi venit în
contact cu apa provenită din inundaŃii, spălaŃi-vă pe
mâini cu săpun şi apă;
nu vă deplasaŃi prin apă curgătoare; apa curgătoare de
numai 15 cm adâncime vă poate doborâ de pe picioare;
dacă este necesar să vă deplasaŃi prin zone inundate,
faceŃi-o acolo unde apa nu este în mişcare; folosiŃi un
braŃ pentru a verifica dacă solul din faŃa dumneavoastră
este stabil;
nu treceŃi cu maşina prin zone inundate, 15 cm de apă
ajung până la caroseria majorităŃii autoturismelor
cauzând pierderea controlului şi posibila împotmolire, 30
cm de apă sunt suficienŃi pentru ca majoritatea

Ce faceŃi în timpul unei inundaŃii?

hidroizolante pentru a preveni erodarea structurii de
rezistenŃă a imobilelor de către apă.
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fiŃi precaut în zonele în care apele s-au scurs; drumurile
pot fi erodate şi pot să se prăbuşească sub greutatea
unui autovehicul;
nu vă apropiaŃi de cablurile electrice căzute la pământ şi
raportaŃi-le imediat companiei de electricitate;
nu vă apropiaŃi de zonele de dezastre stabilite de
autorităŃi, exceptând cazul în care acestea solicită
voluntari;
înainte de a reveni în locuinŃa dumneavoastră, inspectaŃi
clădirea şi asiguraŃi-vă că nu există defecte structurale;
nu intraŃi dacă există posibilitatea ca imobilul să se
prăbuşească;
când reveniŃi în locuinŃa dumneavoastră nu folosiŃi
chibrite, brichete sau alte obiecte ce produc o flacără
deschisă, deoarece există posibilitatea să se fi strâns
gaz în interior; dacă simŃiŃi miros de gaz sau auziŃi un
şuierat deschideŃi geamurile, părăsiŃi locuinŃa rapid şi
sunaŃi compania de gaze de la un vecin;
pentru siguranŃa dumneavoastră, nu reporniŃi curentul
înainte ca reŃeaua electrică din locuinŃă să fie verificată
de către un electrician autorizat;
luaŃi în consideraŃie necesităŃile de sănătate şi siguranŃă
a familiei dumneavoastră; spălaŃi-vă pe mâini frecvent
cu săpun şi apă curată dacă veniŃi în contact cu apa
provenită din inundaŃii;
aruncaŃi mâncarea care a intrat în contact cu apa
provenită din inundaŃii, inclusiv conservele;
fierbeŃi apa de băut şi cea folosită la prepararea
mâncării până când autorităŃile nu o declară potabilă;
urmăriŃi ştirile pentru a afla dacă sursa de apă a
comunităŃii este sau nu contaminată;
urmăriŃi ştirile pentru a afla unde vă puteŃi adresa pentru
a fi ajutaŃi să obŃineŃi adăpost, îmbrăcăminte şi mâncare;
în caz de necesitate apelaŃi la cea mai apropiată
instituŃie medicală pentru a vi se asigura asistenŃă de
specialitate.

Ce să faceŃi după inundaŃie?

•

autovehiculelor să plutească, 60 cm de apă vor mătura
aproape orice fel de vehicul; dacă apa creşte în jurul
maşinii dumneavoastră, abandonaŃi-o imediat şi mutaŃivă într-o zonă mai înaltă, dacă puteŃi s-o faceŃi în
siguranŃă;
apa conduce curentul electric, deci staŃi departe de liniile
de tensiune căzute şi de cablurile electrice.

