
În ultimii ani România a avut parte 
de fenomene meteo extreme, de la 
tornade la ploi torentiale cu 
acumularea unor cantităti record 
de apă în numai câteva minute. 
Aceste dezlăntuiri meteorologice 
extreme, au început să fie destul 
de dese, încât să devină ceva 
normal în viitor.
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Furtunile și vijeliile de vară 
au devenit un fenomen obișnuit pentru 

noi.  Natura și-a schimbat „obiceiurile” de 
alta data. Acum, după zilele de caniculă vin 
furtuni devastatoare. Așadar, pentru că 
furtunile puternice de după zilele de caniculă 
au devenit un fapt obișnuit, vă prezentăm 
câteva sfaturi care ar putea sa va ajute să 
treceți mai ușor peste astfel de experiențe.

  Cel mai important este să nu intrați în panică la 
primele semne ale vijeliei: dacă nu sunteți sub un 
acoperiș, încercați să găsiți unul! Cea mai 
potrivită este o clădire dotată cu sistem de 
protecție împotriva trăsnetului. Și interiorul unei 
mașini este un astfel de spațiu, atât timp cât 
geamurile sunt bine închise. De asemenea, este 
bine ca mașina să fie staționată pe durata 
furtunii.

 Dacă vă aflați în locuință, opriți și scoateți din 
priză aparatele electrice până ce furtuna ia 
sfârșit! 

 În spațiu deschis, nu țineți în mână obiecte 
metalice, întrucât prin intermediul lor puteți 
deveni ținte pentru trăsnete.

 Evitați locurile înalte, văile sunt mai sigure în 
cazul în care lovesc trăsnetele. Într-un loc în care 
nu există copaci, sunteți puncte mai înalte decât 
lucrurile din jur. Ajuns în pământ, curentul 
produce diferențe mari de tensiune între puncte 
apropiate, precum picioarele unei persoane. Prin 
urmare, așezați-vă pe vine și reduceți contactul 
cu solul, apropiindu-vă picioarele! 

  Evitați să vă ascundeți sub copaci, feriți-vă 
mai ales de cei înalți! Dacă nu aveți 
alternativă, alegeți unul cu o coroană 
bogată. 
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FII INFORMAT asupra măsurilor pe care le poți lua
 pentru a supraviețui și pentru a ști ce este de
 făcut pe timpul și după astfel de
 evenimente.

Cunoaștrea măsurilor de protecție

vă pot salva viața și pe cei dragi!
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bine ca mașina să fie staționată pe durata 
furtunii.

 Dacă vă aflați în locuință, opriți și scoateți din 
priză aparatele electrice până ce furtuna ia 
sfârșit! 

 În spațiu deschis, nu țineți în mână obiecte 
metalice, întrucât prin intermediul lor puteți 
deveni ținte pentru trăsnete.

 Evitați locurile înalte, văile sunt mai sigure în 
cazul în care lovesc trăsnetele. Într-un loc în care 
nu există copaci, sunteți puncte mai înalte decât 
lucrurile din jur. Ajuns în pământ, curentul 
produce diferențe mari de tensiune între puncte 
apropiate, precum picioarele unei persoane. Prin 
urmare, așezați-vă pe vine și reduceți contactul 
cu solul, apropiindu-vă picioarele! 

  Evitați să vă ascundeți sub copaci, feriți-vă 
mai ales de cei înalți! Dacă nu aveți 
alternativă, alegeți unul cu o coroană 
bogată. 

FII INFORMAT asupra măsurilor pe care le poți lua
 pentru a supraviețui și pentru a ști ce este de
 făcut pe timpul și după astfel de
 evenimente.

Cunoaștrea măsurilor de protecție

vă pot salva viața și pe cei dragi!
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