INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Reşiţa, 17.06.2022

Str. Castanilor, nr.123, Reșița, Caraș-Severin

COMUNICAT DE PRESĂ
Comportarea în caz de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice atmosferice
Fenomenele meteo periculoase pot produce pagube materiale importante, inclusiv pierderea de
vieţi omeneşti. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin
recomandă cetăţenilor o serie de reguli şi măsuri de comportament spre a fi respectate pe timpul
manifestărilor meteo periculoase.
Reguli de comportare în caz de furtuni şi descărcări electrice atmosferice:
-

dacă pe timpul unei furtuni aţi fost surprins afară, nu vă adăpostiţi sub copaci, nu vă apropiaţi
de stâlpii liniilor electrice şi firele căzute la pământ, de obiectele metalice, de paratrăsnete şi
căutaţi adăpost în interiorul unei clădiri;

-

închideţi uşile şi ferestrele;

-

dacă vă aflaţi într-un loc deschis, adăpostiţi-vă într-o groapă sau şanţ, ori lipiţi-vă de pământ,
stând culcat;

-

nu intraţi în panică şi calmaţi-i pe cei din jur;

-

sunaţi cât mai repede posibil la 112, în situaţia identificării unei victime lovite de trăsnet.
Reguli de comportare în caz de ploi torenţiale şi inundaţii:
În cazul în care inundaţia vă surprinde acasă, dacă aveţi timp, luaţi următoarele măsuri de

asigurare a bunurilor dumneavoastră:
-

aduceţi în casă obiectele care pot fi luate de ape sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc
sigur;

-

evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure;

-

încuiaţi uşile casei şi închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice;

-

părăsiţi locuinţa în cazul în care autorităţile locale dispun evacuarea zonei.
În cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei este necesar să respectaţi cu stricteţe

comunicările primite de la autorităţile locale şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai
apropiate.
Totodată, vă menţionăm faptul că judeţul nostru se află sub atenţionare meteorologică Cod
galben până mâine dimineaţă la ora 06:00.
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