
CUM SA ACTIONAM PREVENITV ÎN SEZONUL RECE! 
 

 
Iarna si-a intrat pe deplin în drepturi. Daca pâna în prezent judetul nostru a fost oarecum ocolit de ninsori 
si urmarile ei, în urmatoarele zile temperaturile vor scadea mai mult decât în mod obisnuit în Timis. 
 
Pentru a nu va pune în pericol sanatatea sau chiar viata, va recomandam sa aveti în vedere urmatoarele: 
 
- Verificati sobele, centralele termice si cosurile de evacuare a fumului si gazelor fierbinti; 
- Nu folositi instalatii improvizate pentru încalzirea locuintelor; 
- Nu suprasolicitati instalatia electrica din casa sau de la locul de munca; 
- Amplasati mijloacele de încalzire la distanta de minim un metru de materialele combustibile; 
- Fiti atenti la turturii formati deasupra trotuarelor pietonale; 
- Evitati consumul bauturilor alcoolice; 
- Încercati sa nu ramâneti mult timp expusi temperaturilor scazute si protejati de ger persoanele în vârsta, 
copiii, femeile gravide si pe cei cu probleme de sanatate din 
anturajul dumneavoastra; 
- Miscati-va pentru a va pastra caldura corporala si cautati în apropiere cladiri în care va puteti adaposti; 
- Atentionati autoritatile locale cu privire la persoanele fara adapost pe care le 
întâlniti sau despre care aveti cunostinta; 
- Încercati sa asigurati animalelor de pe lânga locuinta dumneavoastra un adapost 
protejat. 
 
De asemenea, în aceasta perioada se recomanda anularea calatoriilor în teritoriu. 
Daca, totusi, deplasarea este necesara, trebuie avute în vedere urmatoarele: 
 
- Sa va informati daca pe traseul ales nu sunt drumuri blocate; 
- Înainte de plecare, sa va asigurati ca sistemul de încalzire functioneaza eficient; 
- Sa urmariti cu maxima atentie, la posturile radio/tv, buletinele meteorologice si 
recomandarile autoritatilor centrale si locale; 
- Sa porniti la drum cu rezervorul de combustibil plin; 
- Sa tineti în autoturism paturi, apa si alimente neperisabile; 
- Sa va echipati corespunzator autovehiculele pentru circulatia în conditii de iarna 
(anvelope specifice sezonului rece, lanturi antiderapante, lopata, saculet cu nisip, 
etc.). 
În cazul în care viscolul va blocheaza în trafic în afara localitatilor, luati urmatoarele 
masuri: 
- Trageti pe dreapta si porniti luminile de avarie; 
- Anuntati evenimentul la numarul de urgenta 112, indicând locul unde ati ramas 
blocat. 
- Ramâneti în autoturism pâna ce echipele de interventie vin sa va salveze. 
- Nu parasiti autoturismul daca nu vedeti în apropiere o cladire în care ati putea sa 
va adapostiti; 
- Porniti motorul si sistemul de încalzire aproximativ 10 minute la fiecare ora, 
pentru a mentine cald în interior. 
- Când motorul functioneaza, deschideti usor un geam pentru ventilatie, acest lucru 



protejându-va împotriva inhalarii de monoxid de carbon. 
- Curatati periodic zapada de pe teava de esapament. 
- Miscati-va pentru a mentine organismul cald, evitând extenuarea. 
- Consumati lichide pentru evitarea deshidratarii. 
- Porniti lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare sa va 
localizeze. 


