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12 OCTOMBRIE 2011
Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale
Potrivit Rezoluţiei nr. 44 din 22 decembrie 1989 adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite, s-a stabilit ca a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată ,,Ziua Internaţională
pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”, iar în anul 2002 s-a decis să menţină respectarea acesteia ca un
motor de promovare a culturii globale cu privire la reducerea efectelor dezastrelor naturale, inclusiv prevenirea şi
pregătirea împotriva dezastrelor.
În acest an, 12 octombrie este declarată ,,Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor
Naturale”, în scopul promovării unei culturi de reducere a riscului de dezastre naturale în întreaga lume. Astfel
este un moment bun pentru toţi cei implicaţi în reducerea riscului de dezastre pentru a evidenţia modul în care
foarte mici acţiuni de sensibilizare la nivel comunitar pot avea un impact mare în atenuarea unui dezastru.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău marchează totdeauna
evenimentele importante privind securitatea şi siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor materiale, fiind o
oportunitate de a creşte gradul de conşientizare a riscurilor în caz de catastrofe şi să promoveze o cultură unitară
de reducere a riscului de dezastre.
În acest sens, la nivelul judeţului sunt organizate o serie de activităţi cu tematică specifică privind
popularizarea şi conştientizarea populaţiei, a salariaţilor şi elevilor cu privire la riscurile specifice judeţului
nostru, reducerea lor precum şi modul de comportare în diferite situaţii de urgenţă. Ştim că numărul dezastrelor
naturale este în creştere datorită schimbărilor climatice majore şi prin urmare, reducerea dezastrelor trebuie
neaparat să fie o chestiune aproape de inimile tuturor, deoarece doar împreună vom reuşi să reducem efectele
dezastrelor naturale.
Ziua de 12 octombrie este destinată desfăşurării unor serii de activităţi organizate cu prilejul Zilei
Internaţionale pentru Reducerea Dezastrelor Naturale, astfel: informari preventive desfăşurate în unităţile de
învăţământ, distribuirii către populaţie a unor pliante cu reguli şi măsuri ce trebuiesc respectate în cazu
producerii unor dezastre naturale, precum şi ,,zilei porţilor deschise” la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
,,Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău (Detaşamentul de Pompieri Buzău şi Detaşamentul de Pompieri Rm.Sărat)
unde se vor prezenta mijloacele de intervenţie în cazul producerii unor dezastre naturale şi modul de folosire a
acestora.
Pe teritoriul judeţului nostru dintre riscurile naturale ce se pot manifesta amintim: inundaţii, alunecări şi
prăbuşiri de teren, fenomene meteorologice periculoase (înzăpeziri, furtuni, îngheţ), secetă, cutremure de
pământ.
Pentru diminuarea şi reducerea efectelor provocate de astfel de dezastre naturale, la nivelul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu ” al judeţului Buzău sunt constituite echipe
specializate de intervenşie, pe diferite tipuri de risc, care intervin atunci când situaţia o impune. Pentru
gestionarea acestor situaţii de urgenţă în sprijinul lucrătorilor profesionişti intervin şi voluntari din cadrul
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul fiecărei comune judeţul Buzău.
Deasemenea, în conformitate cu Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, specialişti
din cadrul inspectoratului desfăşoară permanent activitaţi şi exerciţii de pregătire la nivelul localităţilor,
instituţiilor publice şi operatorilor economici din judeţul Buzău, în scopul diseminării, până la ultimul cetăţean, a
măsurilor şi regulilor de protecţie ce trebuiesc respectate în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
Vă readucem la cunoştinţă faptul că trebuie să respectaţi în orice situaţie toate măsurile şi regulile
transmise de autorităţi, deoarece viaţa dumneavoastră are prioritate!
Nu trebuie să uităm niciodată că respectarea acestor reguli şi măsuri ne salvează viaţa şi bunurile
materiale.
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