MĂSURI INUNDAŢII
Înainte de inundaţii:
1. Să-şi asigure gospodăria şi culturile pentru eventualitatea unor distrugeri provocate de
inundaţii;
2. Să cureţe periodic şanţurile din preajma casei;
3. Să nu construiască în zone inundabile, cum ar fi luncile râurilor;
4. Să se gândească din timp unde s-ar putea refugia dacă apar inundaţii;
5. Să ştie cum să ajute membrii mai în vârstă ai familiei sau pe cei neputincioşi, unde să-şi
adăpostească animalele, ce bunuri să salveze şi unde să le depoziteze (de ex. podul casei);
6. Să instruiască copiii să nu intre în panică şi să nu îşi rişte viaţa, dacă rămân despărţiţi de
familie în momentul producerii evenimentului;
7. Să pregătească o trusă de urgenţă, care să cuprindă un stoc de provizii suficient pentru trei
zile: apă, alimente conservate, lanternă şi baterii de rezervă, radio cu baterii, telefon, haine
de schimb, fluier, briceag, deschizător de conserve, pansamente, dezinfectant, pastile pentru
dureri, medicamente, etc;
8. Să pregătească actele de identitate, actele casei, asigurarea, diferite contracte, bani lichizi,
titluri de valoare şi carduri pentru a le putea lua uşor în caz de evacuare;
9. Să conecteze aparatele de radio şi TV pentru urmărirea avertizărilor de inundaţii;
10. Să cunoască codul culorilor pentru vreme:
- Roşu - condiţii foarte periculoase de vânt, ploi abundente, furtuni, grindină, călduri foarte
mari, ger, viituri puternice;
- Portocaliu - pericol ridicat de vânt, ploi, furtuni, grindină, ger, căldură mare, viituri pe râurile
mici;
- Galben - fenomene obişnuite pentru zona respectivă, care pot deveni periculoase: ploi, vânt,
temperaturi ridicate, creşteri ale nivelului apelor.
- Verde - nu sunt prevăzute fenomene periculoase;
Cele mai frecvente viituri au loc primăvara şi vara, în preajma râurilor sau a versanţilor de pe
care se topesc zăpezile.

În timpul inundaţiei:
1. Să se pregătească pentru evacuare împreună cu familia, să pregătească bagajele şi lucrurile
de primă necesitate;
2. Să respecte instrucţiunile în timpul evacuării şi să se prezinte la locul de adunare anunţat de
către autorităţi;
3. Să aibă încredere în echipa de intervenţie pentru că este pregătită să facă faţă situaţiei de
urgenţă;
4. Să participe la ridicarea digurilor din saci de nisip
5. Să acorde atenţie deosebită copiilor rămaşi singuri, bătrânilor şi bolnavilor;
6. Să nu-şi rişte viaţa pentru bunurile din locuinţă; Serviciul de pază va fi asigurat de echipe ale
poliţiei, jandarmeriei sau protecţiei civile;

7. Să deconecteze iluminatul, aparatele electrice, alimentarea cu energie electrică, gaz şi apă a
locuinţei.

După inundaţie:
1. Să verifice dacă sunt răniţi în zonă;
2. Să sune la 112 pentru urgenţe majore: pompieri, ambulanţă, poliţie;
3. Să verifice dacă imobilul nu a fost grav avariat, pentru a evita pericolul accidentării în caz
de prăbuşire a acestuia;
4. Să se ferească de cablurile căzute de pe stâlpi;
5. Să folosească apă doar din fântânile care au fost verificate de autorităţi;
6. Să accepte vaccinarea contra bolilor care pot apărea în urma inundaţiilor;
7. Să respecte cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările si comunicările serviciilor de urgenţă,
ale autorităţilor şi ale unităţilor de intervenţie.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR ÎN CAZ DE DEZASTRE

Cetăţenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru ori ca urmare a executării
intervenţiei de către serviciile de urgenţă au dreptul la ajutoare de urgenţă şi la despăgubiri, după
caz.
Despăgubirile se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza
actului de constatare întocmit de organele competente şi a hotărârii consiliului local, din fondurile
prevăzute în bugetul local cu această destinaţie sau din cele aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cetăţenii sunt obligaţi:
a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite;
b) să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse de autorităţile competente;
c) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate despre iminenţa producerii sau
producerea oricărei situaţii de urgentă despre care iau cunoştinţă;
d) să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de alimente şi apă,
precum şi alte materiale de primă necesitate pentru protecţia familiilor lor;
e) să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit
măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile abilitate

