Asigurarea cu medicamente.

Trusa de prim ajutor:
➔

analgezice şi medicamente care scad febră;

➔

medicamente contra tulburării sistemului digestiv;

➔

medicamente cu efect antialergic;

➔

medicamente cu efect sedativ;

➔

pansamente şi foarfece (emplastru, bandaje de tifon,
şerveţele antiseptice, termometru, etc.) ;

➔

medicamente necesare pentru utilizare zilnică;

➔

pătură de supravieţuire care reflectă căldura.

Asigurarea cu
apă potabilă
➔
➔
➔

Apa potabilă este un element esenţial pentru a supravieţui.
Pentru o persoană pe zi este necesar în medie 3 litri de apă
(4 litri pe perioada caniculară).
Calculaţi volumul necesar al apei potabile la întreagă
familie pentru cel puţin 3 zile.
Stabiliţi locul amplasării surselor naturale de apă potabilă
(fântâni, izvoare, etc.).

Asigurarea cu
produse alimentare.
➔

Conserve, legume, paste, cereale, biscuiţi, făină, ulei
vegetal, caşcaval, cafea, ceai, zahăr, miere, dulceaţă, nuci
etc.

➔

Nu uitaţi despre crearea stocurilor de hrană pentru
animalele domestice.

Valiza
de urgenţă
➔

copii ale actelor de identitate, lista cu numere de
telefoane, radio portativ cu baterii de rezervă, cantitate
suficientă de mijloace financiare.

➔

produse alimentare cu termen lung de păstrare şi conţinut
ridicat de calorii, cuţit pliabil, multifuncţional, lingură,
farfurie şi cană din metal, rezerva de apă potabilă (pentru 3
zile), mijloace pentru încălzire a hranei, filtru de apă.

➔

încărcător de rezervă, încărcător auto, baterie externă
(Power Bank), chibrituri, brichete, lumânări, lanterne,
baterii, haine călduroase, lenjerie de corp si încăltăminte,
sac de dormit sau pătură, saltea de camping, de preferinţă
cort.

➔

lipici, aţă, ace, foarfece, articole de papetărie, prosop,
hârtie igienica, şerveţele de unica folosinţă, dezinfectante,
produse de igiena, trusă medicală, ochelari de rezervă sau
lentile de contact.

■

ACTIUNI
NECESARE
'

Cutremur
de pământ

Dacă sunteţi surprins în interiorul unei clădiri:
➔ păstrati-vă calmul si nuîntratiîn panică;
➔ deconectaţi alimentarea cu electricitate, apă şi gaze;
➔ aşezaţi-vă sub o masă solidă, sub o grindă rezistentă sau într
un colt interior al încăperii, acoperiti-vă fata si capul cu bratele
'
' '
'
încrudsate;
➔ îndepărţaţi-vă de oglinzi, ferestre, uşi, pereţi exteriori, sobe şi
mobilier 1nalt;
➔ nu vă aşezaţi sub lustre sau alte obiecte grele suspendate;
➔ nu folositi scările sau ascensorul;
➔ dacă sunteti prins sub dărâmături, loviti ritmicîntr-o teavă, sau
într-un perete, astfel încât echipele de interventie s� vă poată
localiza. Nu strigaţi şi păstraţi-vă calmul.
'

Acţiuni armate.
Lovitură de artilerie sau aviatie
'

Dacă sunteţi surprins în interiorul unei clădiri:
➔ adăpostiţi-vă, în acest sens este recomandată orice încăpere
adâncită, pereţii căreia sunt acoperiţi de pământ, cum ar fi
subsolurile, beciurile, parcări subterane, pasaje pietonale
subterane, etc.
➔ dacă nu aveti loc special pentru adăpostire, ascundeti-vă în
interiorul clădirii la distanţă sigură de la geamuri;
➔ respectaţi regula „DOI PEREŢI", ascundeţi-vă în interiorul
clădiriiîn asa mod că să fiti protejati de doi pereti, prin aceasta
aveţi o protecţie mai sigură la unda' de şoc şi sch'ije.
Dacă sunteţi surprins într-un spaţiu deschis:
➔ culcaţi-vă la pământ, luaţi poziţia de siguranţă acoperindu-vă
capul şi întredeschideţi gura, la necesitate deplasaţi-vă târâşi
până la un adăpost sigur;
➔ cele mai potrivite locuri pentru adăpostire în spaţii deschise
sunt tranşeele, diferite construcţii inginereşti ce servesc
pentru evacuarea apelor pluviale, ţevi din beton, gropi formate
în urma exploziilor anterioare ş.a. locuri adâncite;

ACTIUNI
NECESARE
'

Acţiuni armate.
Lovitură de artilerie sau aviatie
'

Dacă sunteţi surprins în transport:

➔
➔
➔

imediat opriţi automobilul (nu speraţi că veţi putea pleca cu
viteză din aria atacului);
dacă sunteţi în transport public cereţi oprirea imediată a mijlo
cului de transport;
părăsiţi imediat mijlocul de transport şi deplasaţi-vă rapid de la
traseu, culcaţi-vă luând poziţia de siguranţă.

ÎN CAZUL SEMNALULUI SONOR DE ALERTĂ,
ADĂPOSTIŢI-VĂ
După finisarea atacului:

➔
➔
➔

părăsind adăpostul nu vă relaxaţi;
concentraţi-vă atenţia la picioare;
nu ridicaţi obiecte necunoscute, proiectilele folosite în atac
pot fi cu submuniţii;
memoraţi, muniţiile pot să explodeze şi după atac, în mâini de
la cea mai mică mişcare sau atingere.

■
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Incendiu

apelaţi serviciul 112, calm indicaţi strada, numărul blocului,
scara, etajul (în acest caz ajutorul vine mai repede);
nu faceţi panică! Deconectaţi alimentarea cu electricitate şi
gaze;
părăsiti ordonat clădirea, orientându-vă cu ajutorul indicatoa
relor de evacuare;
dacă nu aveţi posibilitate de evacuare, ieşiţi la geam şi strigaţi
după ajutor;
în clădirea cuprinsă de flăcări, mişcaţi-vă târâş Oos la podea
temperatura este mai mică, mai puţin fum) protejând căile
respiratorii cu o pânză umedă;
nu utilizaţi ascensorul (în blocurile înalte).

ACTIUNI
NECESARE
'

[*]

Accident radiologic/nuclear

Dacă sunteţi surprins în interiorul unei clădiri:
➔

➔

stati pe loc, închideti si încuiati toate ferestrele si usile.
Materialul radioactiv se 'depune pe exteriorul clădirilor, deci
cel mai bun lucru de făcut este să stati cât mai departe de
pereţii şi acoperişul clădirii;
dacă este posibil, opriti ventilatoarele, aparatele de aer
conditionat si unitătile de încălzire cu aer fortat care aduc aer
din exterior, închideţi clapetele şemineului.

Dacă sunteţi surprins în exterior:
➔
➔

intrati imediatîntr-o clădire;
dacă 'este posibilitate, îndepărtaţi cu grijă stratul exterior de
îmbrăcăminte înainte de a intra în clădire. Materialul radioactiv
se poate depune pe îmbrăcăminte si pe corp;
acoperiţi-vă gura şi nasul cu o mască, o cârpă sau un prosop.

■
➔

➔

Accident chimic

păstraţi-vă calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor
chimice victimele din rândul populaţiei civile apar ca urmare a
panicii;
➔ acoperiţi-vă căile respiratorii superioare cu o batistă şi
îndreptati- vă spre adăpostul cel mai apropiat;
➔ respecta'ti restrictiile de circulatie si acces;
➔ evitaţi deplasarea pe direcţia vântului, deplasaţi-vă
perpendicular direcţiei lui.

ACTIUNI
NECESARE
'

li
➔
➔
➔
➔
➔

evitaţi atingerea, lovirea sau mişcarea chiar dacă sunt
îngropate sau la suprafaţă;
marcati locul depistării cu un obiect de culoare deschisă;
nu permiteti apropierea populatiei în locul depistării munitiei,
'
este necesară îngrădirea acesteia;
înstiintati politia sau administratia publică locală;
supravegheaţi locul până la sosirea colaboratorilor de poliţie.
0

■
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Pericol de explozii

0

Evacuarea

întocmiti lista bunurilor necesare pentru primă necesitate si
'
stocaţi-'le în valiza de urgenţă;
ascultati cu atentie înstiintările privind evacuarea, retineti
rutele si locul evacuării; '
'
'
'
luati cu sine actele de identitate;
după posibilitate deconectaţi în locuinţă lumina, gazul, apa,
închideţi uşile şi geamurile;
deplasaţi-vă pe rutele de evacuare care sunt recomandate de
autorităti, nu vă deplasati pe drumuri necunoscute;
în caz de evacuare anuntati rudele apropiate;
luaţi cu dumneavoastră valiza de urgenţă.

fmijl

ÎN CAZUL S/TUATIILOR
DERISCAPELATI
�
'

