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BULETIN INFORMATIV
Măsuri în vederea prevenirii efectelor produse de caniculă

Având în vedere avertizările Administrației Naționale de Meteorologie de Cod Portocaliu și
Cod Galben, în următoarele 3 zile, urmează o perioadă caniculară, cu temperaturi extreme și
disconfort termic deosebit de accentuat.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT” al județului Timiș este mobilizat astfel
încât, împreună cu autoritățile locale, este pregătit să intervină, cu promptitudine, în sprijinul şi
pentru protecţia cetățenilor. Suntem pregătiți pentru transportul apei potabile, cu două
autocisterne, acolo unde este nevoie, precum și pentru prevenirea şi intervenţia operativă în cazul
apariţiei incendiilor de vegetaţie uscată sau la fondul forestier.
În colaborare cu Direcția de Sănătate Publica Timiș, au fost amplasate puncte de prim
ajutor în următoarele locații:
 Oficiul Poștal nr.1 Timișoara – Bd. Revoluției din 1989 nr.2;
 Opera Română Timișoara – Strada Mărășești, nr. 2;
 Piața Timișoara 700;
 Piața Iozefin Timișoara;
 Lugoj, Casa de Cultură a Sindicatelor – Strada Nicolae Bălcescu, Nr.1.
Au fost informate Unitățile Administrativ Teritoriale ale județului Timiș în vederea prevenirii
efectelor caniculei, pentru asigurarea protecției populației și desfășurarea în condiții de
normalitate a activității cultural-economice.
Pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată, recomandăm cetăţenilor care doresc să
se relaxeze la un grătar, în aer liber să ia următoarele măsuri preventive:
- pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri special amenajate, respectând
regulile de prevenire a incendiilor;
- nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;

- nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt ar putea
modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile
incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;
- menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de
mâncare ori sticlele. Ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure.
- stingeţi cu apă sau pământ focul/cărbunii încinşi înainte de a pleca
- nu aruncati la intamplare resturile de chibrituri si tigari aprinse in padure !

Protejăm viața, bunurile și mediul!

