Reguli de pregatire, protectie, comportament si actiune
a populatiei in caz de inundatii
Ce sunt inundaţiile?
•
•
•
•
•
•
•

Situatiile de urgenta sunt evenimente neplacute, care ne pot afecta modul de viata si ne pot pune in
pericol atit pe noi, cit si pe cei dragi;
O inundatie reprezinta una dintre cele mai periculoase situatii de urgenta pentru tara noastra;
De aceea este bine sa stim ce sunt inundatiile si cum ne putem proteja impotriva lor;
Inundaţiile sunt volume de apă ce trec peste albiile râurilor, lacurilor sau coastele oceanelor,
scufundând regiuni întregi de pământ;
Ele sunt evenimente naturale în viata fiecărui lac, râu şi ocean;
O inundaţie poate fi cauzată de precipitaţii intense şi prelungite, de prăbuşirea barajelor, de valuri
cauzate de furtună, etc.;
Din moment ce majoritatea populaţiei trăieşte în apropierea malurilor unui râu, lac sau ocean,
inundaţiile sunt o ameninţare majoră pentru sute de milioane de oameni, cauzând pierderi de vieţi
omeneşti, pierderea proprietăţilor si contaminarea apei potabile;

Cum se produc inundaţiile?
•
•

•

Inundaţiile apar atunci când albia unui râu nu poate prelua toată apa căzuta din cer. Apele râurilor
mari cresc şi scad mai încet decât cele ale râurilor mici;
Astfel, într-un bazin hidrografic mic este posibil ca apele unui râu să crească sau să scadă într-un
interval de câteva minute sau câteva ore. în cazul râurilor mari, creşterea şi descreşterea apelor
poate dura mai mult. în consecinţă, în acest caz, inundaţiile pot dura mai mult, deoarece e nevoie
de timp ca toată apa ce cade în amonte să se scurgă;
Din fericire, de cele mai multe ori,o inundatie nu vine intr-o clipa, precum un cutremur. Dureaza
mai multe ore sau zile pina cind locul este acoperit de ape, astfel fiecare se poate pregati;

Cum apare viitura ?
•
•
•
•
•
•
•

Viitura este provocată de un aport de apă (ploaie torenţială, furtună, topirea zăpezii) asupra unui
râu ;
Viiturile apar atunci când toate apele afluente unui râu primesc apă în exces ;
Într-o albie ce are deja un volum de apă curgătoare, viitura împinge apa existentă, astfel că valul
principal este o apă curată, urmată de apă tulbure încărcată cu pietre, sol, vegetaţie ;
În albiile seci, efectul este mai mare, pentru că acestea permit viiturii să atingă viteze mari ;
După viitură, nivelul apei scade, cu excepţia cazurilor când debitul ploii creşte ;
La râurile mari, revenirea apei la debitul normal poate dura zile sau săptămâni ;
În cazul unor succesiuni de precipitaţii, vor apărea mai multe valuri de viitură ;

Ce facem în caz de viitură ?
•
•
•
•

Dacă eşti în aproprierea apei, înainte de viitură vei simţi un curent de aer neobişnuit ;
Încearcă să ajungi pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe cât posibil a impactului cu viitura ;
Nu fugi prin apă şi nu înota, pentru că riscul de hipotermie creşte prin udarea completă a corpului ;
Dacă ai rămas izolat cu un grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi, aşezaţi şi grupaţi spate în
spate pentru a reduce pierderile de căldură ;
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•
•
•

Economiseşte lumina şi hrana şi pune repere pentru a urmări evoluţia nivelului apelor ;
Nu uita că cei prinşi de viitură în locuri izolate nu au murit niciodată de frig sau de foame, ci
întotdeauna pentru că au încercat să înfrunte apele furioase ;
Singura salvare în acest caz este echipa de salvare care vine după retragerea apelor ;

Cum se previn bolile în zonele inundate?
•
•
•
•

Prin vaccinare împotriva febrei tifoide şi a hepatitei A, dezinfectarea cu var cloruros a fântânilor,
caselor şi a beciurilor în care a băltit apa;
Apa se va consuma numai după cel puţin 15 minute de fierbere;
Se pastreaza igiena corporala, se evita expunerea prelungita la frig;
Se anunta la telefon 112 simptomele de febră, dureri de burtă, stare de rău şi vomă;

Care este cea mai gravă boală post inundaţii?
•
•
•
•
•
•
•
•

Leptospiroza, boală cauzată de un grup de microorganisme ce o duc bine în sol umed şi apă caldă,
dar rezistă şi la temperaturi joase păstrându-se până la un an în gheaţă;
În apa bazinelor deschise pot rezista 10 – 20 zile, în urină – câteva săptămâni, în produse
alimentare – câteva zile. Leptospirele nu rezistă la uscăciune şi temperaturi înalte şi sunt sensibile
la acţiunea razelor solare;
Substanţele dezinfectante (cloramina, clorura de var, fenolul) distrug uşor leptospirele, care sunt,
de asemenea, sensibile la antibiotice ;
Focarele naturale sunt mai ales teritoriile cu relief jos (luncile râurilor, lacurile) ;
Sursa principală animală sunt bovinele şi porcinele, dar circulaţia leptospirelor este menţinută de
şobolani ;
Transmiterea bolii de la animale la om se face uşor, pe diferite căi: la îngrijirea animalelor, la
contactul cu urina animalelor bolnave, sau pe cale alimentară cu produse contaminate de
rozătoare ;
Simptome: frisoane, febră, slăbiciune generală, insomnie, greaţă, vomă, dureri lombare, cefalee,
dureri musculare, mai ales la gambe, afectarea rinichilor, a ficatului, sistemului nervos şi
cardiomuscular;
Toţi bolnavii de leptospiroză trebuie spitalizaţi ;

Reguli de comportare şi acţiune la inundaţii!
•
•

•
•
•
•
•

Acest tip de calamitate este precedat de intervale mari de prevenire;
Luaţi aminte la avertizările făcute de autorităţi : încuiaţi uşile, închideţi ferestrele, opriţi gazele,
opriţi curentul electric, deconectaţi aparatele şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa,
deplasându-vă spre locul de refugiu indicat de autorităţi sau dinainte stabilit (etaje superioare,
acoperişuri, înălţimi), unde cotele maxime ale apelor nu pot ajunge;
învaţă semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
ascultă informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice;
semnalează autorităţilor locale inundaţiile, alunecările de teren şi accidentele majore;
păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile;
la evacuare, ia cu tine alimente pentru a le folosi pe drum ;

Care este semnalul de alarmă la inundaţii ?
• Alarmă la Dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele ;
• Încetarea alarmei – Sunet continuu, cu durata de 2 minute ;
2

În cazul în care inundaţiile vă surprind acasă:
•
•
•
•
•
•

Dacă ai timp, ia câteva măsuri de asigurare a bunurilor;
Adu în casă sau pune culcate la pământ într-un loc singur mobila de curte, uneltele de grădină sau
alte obiecte care se pot fi suflate de vânt sau luate de apă ;
Blochează ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, apă, obiecte care plutesc
sau aluviuni ;
Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu cunoscute ;
Încuie uşile casei şi ferestrele după ce închizi apa, gazul şi instalaţiile electrice ;
Blocheaza ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă sau de obiectele ce
plutesc;

În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei:
(pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine, etc.)
Este foarte important să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să va îndreptaţi spre locurile
de refugiu cele mai apropiate;
După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, respectaţi
măsurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi frăţiorii mai mici sau încercaţi să ajutaţi alţi copii ;

•
•

Reguli la întoarcerea acasă:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respectă îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă;
Nu intra în casă dacă aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
Nu atinge firele electrice rupte sau căzute;
Nu consuma apă de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă ;
Nu folosi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de
specialitate.
Intră cu extremă precauţie în interiorul clădirilor avariate sau slăbite;
Nu intra cu torţe sau lumânări în clădirile inundate ;
Dacă simţi miros de gaze deschide toate ferestrele şi uşile, închide robinetul principal de gaze şi
părăseşte casa imediat;
Dacă aparatele electrice sunt ude, întrerupe sursa principală de curent, usucă-le şi în final
refoloseşte-le;
Dacă eşti sfătuit să evacuezi, fă-o prompt;
Verifică rezervele de apă şi de hrană înainte de a le folosi;
Nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundaţie;
Nu împiedica acţiunile de intervenţie;
Anunţă rudele că eşti în siguranţă, altfel autorităţile pot pierde timp căutându-te;
Nu transmite zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni ;

Ce faci dacă inundarea casei este iminentă ?
•
•

Mută obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei ;
Deconectează aparatele, părăseşte locuinţa şi mergi spre etaje superioare, acoperişuri, înălţimi;
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Ce faci dacă se ordonă evacuarea ?
•
•
•
•
•

Respectă ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând din zonele cele mai
periclitate;
Înainte de părăsirea locuinţei întrerupe alimentarea cu apă, gaze, energie electrică şi închide
ferestrele ;
Scoate animalele din gospodărie şi dirijează-le către locurile care oferă protecţie;
Ia cu tine documentele personale, alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un radio ;
După sosirea la locul de refugiu, comportă-te cu calm, ocupă locurile stabilite, supraveghează
copiii, respectă măsurile stabilite ;
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