BULETIN INFORMATIV
SĂ ACŢIONĂM PREVENITV ÎN SEZONUL RECE
- RECOMANDĂRI -

Iarna şi-a intrat pe deplin în
drepturi. Dacă până în prezent
judeţul nostru a fost oarecum ocolit
de ninsori şi urmările ei, în
următoarele zile temperaturile vor
scădea mai mult decât în mod obişnuit
în Timiş.

Pentru a nu vă pune în pericol sănătatea sau chiar viaţa, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „BANAT ” al judeţului Timiş vă recomandă să aveţi în vedere
următoarele:
• Verificaţi sobele, centralele termice şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor
fierbinţi;
• Nu folosiţi instalaţii improvizate pentru încălzirea locuinţelor;
• Nu suprasolicitaţi instalaţia electrică din casă sau de la locul de muncă;
• Amplasaţi mijloacele de încălzire la distanţă de minim un metru de materialele
combustibile;
• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra trotuarelor pietonale;
• Evitaţi consumul băuturilor alcoolice;
• Încercaţi să nu rămâneţi mult timp expuşi temperaturilor scăzute şi protejaţi de ger
persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide şi pe cei cu probleme de sănătate din
anturajul dumneavoastră;
• Mişcaţi-vă pentru a vă păstra căldura corporală şi căutaţi în apropiere clădiri în
care vă puteţi adăposti;
• Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la persoanele fără adăpost pe care le
întâlniţi sau despre care aveţi cunoştinţă;
• Încercaţi să asiguraţi animalelor de pe lângă locuinţa dumneavoastră un adăpost
protejat.
De asemenea, în această perioadă se recomandă anularea călătoriilor în teritoriu.
Dacă, totuşi, deplasarea este necesară, trebuie avute în vedere următoarele:
• Să vă informaţi dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate;
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• Înainte de plecare, să vă asiguraţi că sistemul de încălzire funcţionează eficient;
• Să urmăriţi cu maximă atenţie, la posturile radio/tv, buletinele meteorologice şi
recomandările autorităţilor centrale şi locale;
• Să porniţi la drum cu rezervorul de combustibil plin;
• Să ţineţi în autoturism pături, apă şi alimente neperisabile;
• Să vă echipaţi corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă
(anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip,
etc.).
În cazul în care viscolul vă blochează în trafic în afara localităţilor, luaţi următoarele
măsuri:
• Trageţi pe dreapta şi porniţi luminile de avarie;
• Anunţaţi evenimentul la numărul de urgenţă 112, indicând locul unde aţi rămas
blocat.
• Rămâneţi în autoturism până ce echipele de intervenţie vin să vă salveze.
• Nu părăsiţi autoturismul dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care aţi putea să
vă adăpostiţi;
• Porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră,
pentru a menţine cald în interior.
• Când motorul funcţionează, deschideţi uşor un geam pentru ventilaţie, acest lucru
protejându-vă împotriva inhalării de monoxid de carbon.
• Curăţaţi periodic zăpada de pe ţeava de eşapament.
• Mişcaţi-vă pentru a menţine organismul cald, evitând extenuarea.
• Consumaţi lichide pentru evitarea deshidratării.
• Porniţi lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să vă
localizeze.
În toată această perioadă comanda Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„BANAT ” al judeţului Timiş asigură în mod permanent monitorizarea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă, unitatea fiind oricând pregătită să intervină în
teritoriu pentru salvarea vieţii, a bunurilor şi a mediului.
Pentru personalul inspectoratului, fiecare viaţă este importantă!
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