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 BULETIN INFORMATIV– 24.01.2014 - ATENŢIE, vin ninsorile ! 
   

 Având în vedere avertizarea meteorologică - COD GALBEN de ninsori şi viscol, 

valabilă pentru judeţul Dâmboviţa în perioada 24.01.2014 (ora 18:00) - 26.01.2014 (ora 

18:00), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Basarab I" Dâmboviţa face cetăţenilor 

următoarele recomandări: 

ASIGURAŢI-VĂ URMĂTOARELE MATERIALE: 

 Sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;  

 Unelte de îndepărtare a zăpezii;  

 Combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi 

încălzirea în sistem propriu.  

MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE: 

 Înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reperate 

şi curăţate pentru a fi utilizate în perfectă stare de funcţionare; 

 Nu se vor utiliza sobele fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate 

necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor; 

 Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m 

faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50m faţă de sobele cu acumulare 

de căldură; 

 Nu se lasă sobele în funcţiune fără supraveghere sau în grija copiilor. Copiii vor fi 

educaţi să nu se joace cu focul. 

PREGĂTIŢI-VĂ AUTOTURISMUL: 

 Acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar 

bornele bateriei curăţate; 

 Asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea; 
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 Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient; 

 Verificaţi sistemul de acţionare a ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de 

curăţare pentru temperaturi scăzute; 

 Verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie; 

 Dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante. 

ÎN TIMPUL IERNII: 

 Urmăriţi la radio/televizor buletinele meteorologice şi informaţiile autorităţilor 

locale responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

 Nu plecaţi la drum, în special în altă localitate atunci când vremea este 

nefavorabilă (viscol, ninsori abundente sau temperaturi foarte scăzute) sau sunt 

prognozate fenomene meteo extreme; 

DACĂ VISCOLUL VĂ BLOCHEAZĂ ÎN TRAFIC ÎN AFARA 

LOCALITĂŢILOR, LUAŢI URMĂTOARELE MĂSURI: 

 Trageţi pe dreapta. Porniţi luminile de avarie şi prindeţi un material textil pe 

antena radio ori la geam; 

 Anunţaţi evenimentul la numărul de urgenţă 112, indicând locul unde aţi rămas 

blocat. Rămâneţi în autoturism până ce forţele de intervenţie vin să vă salveze. 

Nu părăsiţi autoturismul dacă nu vedeţi în apropiere o clădire în care aţi putea să 

vă adăpostiţi; 

 Porniţi motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră, 

pentru a menţine cald în interior. Când motorul funcţionează, deschideţi uşor o 

fereastră pentru ventilaţie. Acest lucru vă va proteja împotriva inhalării 

monoxidului de carbon. Curăţaţi periodic zăpada de pe ţeava de eşapament; 

 Mişcaţi-vă pentru a menţine organismul cald, evitând extenuarea; 

 O persoană trebuie să fie trează, în orice moment, pentru a vedea forţele de 

salvare; 

 Porniţi lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să vă 

localizeze. 

Cetăţeni, nu uitaţi! Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile. 
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