INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

Nr 48 din 18.09.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE FURTUNĂ SAU TORNADĂ

Având în vedere avertizările de Cod Galben și Cod Portocaliu de vijelii și vânt puternic,
recomandăm cetățenilor din județele vizate ca pe timpul manifestării fenomenelor să se
adăpostească în locuințe sau alte spații care le asigură protecția și să deconecteze aparatura
casnică.
De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea
autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate.
În scopul prevenirii efectelor negative provocate de instabilitatea atmosferică, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al judeţului Prahova recomandă cetăţenilor să
îndepărteze copacii sau ramurile uscate, care pe timp de vijelie, ar putea cădea şi provoca
victime ori pagube materiale.
Înainte de furtună sau tornadă









pregăteşte un plan de urgenţă pentru familia ta, care să cuprindă: numele, adresa şi
telefonul unei persoane de contact din afara localităţii;
locurile considerate sigure (subsol sau pivniţă, birouri sau mese solide etc.);
locuri considerate periculoase (ferestre, uşi etc.);
locul unui adăpost de urgenţă sau un loc în care membrii familiei se pot regăsi în cazul în
care evenimentul i-a surprins despărţiţi;
locuri în care pot fi adăpostite animalele în cazul în care familia este nevoită să evacueze
locuinţa/gospodăria;
verifică şi actualizează rezervele de urgenţă;
locurile din care se opresc utilităţile (electricitate, gaze, apă) şi învaţă membrii familiei
cum să le oprească;
învaţă să acorzi primul ajutor, inclusiv manevrele de resuscitare;
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păstrează documentele şi bunurile de valoare într-un loc sigur (preferabil un seif);
fixează antenele de satelit şi alte aparate amplasate de pereţi sau pe acoperiş;
instalează protecţii pentru geamuri în exterior;
curăţă copacii din jur de crengi care intră în contact sau se află în apropierea
acoperişului sau a altor părţi sensibile ale casei;
 asigură-te că ai în permanenţă suficientă benzină în rezervor (căderile de tensiune pot
afecta benzinăriile).
În timpul unei furtuni sau a unei tornade:
 stai înăuntru şi evită zonele din apropierea ferestrelor şi uşilor; adăposteşte-te sub un
birou sau sub o masă solidă din interiorul camerei la cel mai jos nivel al locuinţei şi
protejează-ţi capul şi gâtul cu braţele;
 evită să utilizezi liftul datorită posibilităţii întreruperii energiei electrice;
 dacă eşti afară, stai departe de copaci, ziduri, semne de circulaţie, linii de electricitate şi
alte obiecte care pot cădea şi te pot răni;
 ascultă la radio sau urmăreşte la televiziune informaţiile şi instrucţiunile autorităţilor
locale;
 utilizează telefonul doar pentru a anunţa eventuale pericole sau distrugeri;
 fii pregătit să evacuezi locuinţa în cazul în care este necesar;
 utilizează maşina doar în cazul în care viaţa îţi este pusă în pericol dacă rămâi în clădire;
 evită zonele afectate de furtună sau tornadă;
 cooperează deplin cu autorităţile locale.
După furtună sau tornadă:
 verifică dacă tu sau membrii familiei tale sunt răniţi şi tratează eventualele răni minore,
iar pe cei răniţi grav transportă-i la spital;
 ţine membrii familiei împreună;
 discută cu copii despre ceea ce s-a petrecut şi linişteşte-i;
 verifică dacă s-au produs distrugeri (geamuri sparte, starea acoperişului, a pereţilor,
alimentarea cu electricitate, gaz şi apă, copaci căzuţi, linii de electricitate rupte etc.);
 fereşte-te de clădiri avariate;
 cooperează deplin cu autorităţile locale.
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