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BULETIN INFORMATIV
RECOMANDĂRI
SPECIFICE FENOMENELOR METEO PERICULOASE

Având în vedere prognozele meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie
pentru mai multe zone ale ţării, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al județului
Timiș recomandă cetăţenilor următoarele măsuri preventive specifice condiţiilor de vânt
puternic cu aspect de vijelie, ploilor torenţiale şi descărcărilor electrice:
- pentru persoanele aflate pe stradă, se va evita adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor,
panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor
aflate în construcţie; aceste puncte vulnerabile trebuie avute în vedere şi în cazul parcării autovehiculelor;
- sistarea activităţilor desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;
- închiderea tuturor ferestrelor locuinţelor şi altor categorii de construcţii, precum şi îndepărtarea de acestea;
- neatingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ şi ocolirea acumulărilor de apă din zonele cu pericol potenţial
de electrocutare.
- adăpostirea în sediile diverselor instituţii publice sau alte imobile care prezintă siguranţă.
De asemenea, atenţia noastră se îndreaptă şi către persoanele care au ales în această perioadă să-şi petreacă
timpul în aer liber. În acest sens, acestora le recomandăm să evite camparea
pe firul văilor cursurilor de apă, pentru a nu afectate de posibile viituri, să manifeste prudenţă în parcurgerea
traseelor turistice alese, să se adăpostească în spaţii amenajate sau zone cu arbori de joasă înălţime şi să evite
plimbările pe lacuri.

Reamintim cetăţenilor că orice situaţie de urgenţă generată de fenomenele meteorologice trebuie
să fie anunţată, în cel mai scurt timp, la numărul unic 112.
SITUAŢIILE DE URGENŢĂ NU TREBUIE SĂ DEVINĂ DEZASTRE!
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