CE TREBUIE SÃ FACI
PE TIMPUL
INUNDATIEI

• NU ignora mesajele transmise de autoritã
• Stai departe de zonele cu surse de risc
• NU te apropia de poduri, baraje, anţuri de
scurgere, canale pentru irigaţii sau alte canale
de scurgere a apei
• Evacuează zona dacă autorităţile recomandă
acest lucru
• Încearcă să te salvezi pe tine si familia ta!
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CE TREBUIE SÃ FACI DUPÃ
INUNDATIE

• Verificã dacã esti rãnit sau dacă sunt ăniţi n
zonă, si ajută-i
• Sună la 112 pentru urgenţe majore
• Verifică dacă locuinţa prezintă avarii majore
• Nu intra n casă dacă există pericolul să se
prăbusească
• Nu bea apă din fântână până nu stii sigur de la
autorităţi că aceasta este bună de băut

An de an inundaţiile din Romania fac victime si
pagube materiale considerabile.

• Uscaţi bine echipamentele electrice nainte de a
le folosi

INFORMEAZÃ-TE
Ca sã te poti salva
Ca sã poti ajuta

• Nu folosi apa din fântâni pentru spălarea
legumelor

FII PREGÃTIT pentru tine si familia ta

• Dacă totusi nu există temporar alte surse de apă,
fierbeţi apa nainte de a o folosi

• Ascultă sfaturile medicilor, n privinţa vaccinării
contra bolilor ce pot apărea n urma inundaţiilor.
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Campania face parte dintr-un
proiect finanţat de
Uniunea Europeană.

Înainte de producerea inundatiilor
trebuie sã stii:
CODUL CULORILOR PENTRU VREME

ROSU: codiţii foarte periculoase de vânt, furtuni,
grindină, caniculã, ger, viituri puternice.
PORTOCALIU: pericol ridicat de vânt, ploi, furtuni,
grindină, ger, căldură mare, viituri pe râurile mici.
GALBEN: fenomene obisnuite pentru zona
respectivă, care pot deveni periculoase: ploi, vânt,
temperaturi ridicate, cresteri ale nivelului apelor.
VERDE: nu sunt prevăzute fenomene
periculoase.
INFORMEAZÃ-TE dacã locuiesti într-o zonã
expusã inundatiilor, în preajma unui râu sau
a unui versant de pe care se topesc zãpezile.
De asemenea, trebuie sã stii, cã ploile torentiale pot genera „viituri fulger”, cu numeroase
pagube. Cele mai frecvente viituri au loc
primavãra si vara.

Înainte de producerea inundatiilor
trebuie sã stii:
REGULILE DE BAZÃ ÎN
CAZ DE INUNDATII
ÎNVATÃ
semnalele de alarmare transmise prin sistemul
protecţiei civile

Apelul unic de urgenta 112

În cazul producerii unei situatii de urgentã,
apelati 112.

ASCULTÃ
informaţiile oficiale si buletinele meteorologice

Ce informatii veti comunica:
• Cum vã numiţi

SEMNALEAZÃ
autorităţilor locale inundaţiile din zonă, alunecările
de teren si accidentele majore

• De unde sunaţi
• Ce s-a ntâmplat sau ce este pe cale să se
întâmple

PREGÃTESTE
• trusa de urgenţă (kit de supravieţuire), pe care

• Locul unde s-a produs sau se va produce
situaţia de urgenţã

o vei lua cu tine dacă trebuie să te refugiezi n pod
sau la prieteni, sau dacă autorităţile anunţă
evacuarea zonei

SEMNALUL DE ALARMÃ LA INUNDATII

• Alarma la dezastre – 5 sunete (impulsuri) a câte
16 secunde fiecare, cu pauze de 10 secunde
între ele.
• Încetarea alarmei – sunet continuu, cu durata de
2 minute.

• Menţionaţi dacã sunt persoane sau animale
rãnite sau decedate, ori dacã este n pericol
mediul inconjurator
• Solicitaţi câteva recomandãri autorizate

