Reguli de comportare în caz de inundaţii
CE TREBUIE SĂ ŞTII?
În ultimii ani România a fost grav afectată de inundaţii. Potrivit specialiştilor,
acest lucru se datorează schimbărilor de climă, dar şi despăduririlor necontrolate. Nu
doar România a suferit de pe urma inundaţiilor, ci multe alte state europene. La noi
însă, pagubele au fost mult mai mari, iar pierderile de vieţi omeneşti mai numeroase.
Dacă în 2003, când întreaga Europă a fost inundată, România a înregistrat 9 victime
şi 1.500 de gospodării afectate, în 2005 numărul persoanelor decedate a fost de 76, în
vreme ce 96.000 de gospodării au fost avariate. Numărul acestora ar fi putut fi mai
mic dacă digurile ar fi fost în stare bună, dacă toţi primarii ar fi anunţat din vreme că
există riscul unor viituri, dacă legile privind exploatarea forestieră ar fi fost
respectate, dacă oamenii ca tine ar fi ştiut din timp ce trebuie să facă şi dacă s-ar fi
implicat mai mult pentru a reduce efectele inundaţiilor.
Pentru ca pe viitor numărul persoanelor afectate să fie mai mic şi pentru ca tu să
nu figurezi pe lista victimelor, urmează instrucţiunile de mai jos.
CE TREBUIE SĂ FACI?
Înainte de inundaţie:
Informează-te dacă locuieşti într-o zonă expusă inundaţiilor, în preajma unui râu
sau a unui versant de pe care se topesc zăpezile. Cele mai expuse zone sunt în lungul
Dunării, al râurilor Jiu, Desnăţui, Amaradia, Teslui. Ploile torenţiale pot genera
„viituri fulger”, cu numeroase pagube. Cele mai frecvente viituri au loc primăvara şi
vara.
Învaţă codul culorilor pentru vreme:
Roşu – condiţii foarte periculoase de vânt, ploi abundente, furtuni, grindină, călduri
foarte mari, ger, viituri puternice.
Portocaliu – pericol ridicat de vânt, ploi, furtuni, grindină, căldură mare, viituri pe
râurile mici.
Galben – fenomene obişnuite pentru zona respectivă, care pot deveni periculoase:
ploi, vânt, temperaturi ridicate, creşteri ale nivelului apelor.
Verde – nu sunt prevăzute fenomene periculoase.
Nu construi în zone inundabile, cum ar fi luncile râurilor.
Curăţă periodic şanţurile din preajma casei. Gândeşte-te din timp unde te-ai
putea refugia dacă vine o inundaţie, ce trebuie să ştie copiii în cazul în care nu sunt cu
tine în acel moment, cum îi ajuţi pe membrii mai în vârstă ai familiei sau pe cei
neputincioşi, unde îţi poţi adăposti animalele. Gândeşte-te ce bunuri vrei să salvezi şi
unde le poţi depozita dacă este anunţată o inundaţie (un loc potrivit ar fi podul casei).
Asigură-ţi gospodăria şi culturile pentru eventualitatea unor distrugeri provocate
de inundaţii.
Pregăteşte o trusă de urgenţă, pe care o vei lua cu tine dacă trebuie să te
refugiezi în pod sau la prieteni, sau dacă autorităţile anunţă evacuarea zonei. Acest
lucru presupune un stoc de provizii suficient pentru toţi membrii familiei, pentru trei
zile: apă, alimente conservate, lanternă şi baterii de rezervă, radio cu baterii, telefon,
haine de schimb, pături, fluier, briceag, deschizător de conserve, pansamente,
dezinfectant, pastile pentru dureri, medicamente necesare dacă cineva din familie
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suferă de diverse boli cum ar fi: astm, diabet, hipertensiune. Nu uita să iei şi
documentele importante: acte de identitate, actele casei, diferite contracte.
Depozitează-le în pungi de plastic care se închid ermetic.
În timpul inundaţiei:
Nu ignora avertizările transmise de autorităţi. Viiturile produse noaptea pot face
multe victime. Contribuie şi tu la protejarea localităţii. Participă la ridicarea digurilor
din saci de nisip.
Evacuează zona dacă autorităţile recomandă acest lucru. Încearcă să te salvezi
pe tine şi familia ta. Sunteţi mai importanţi decât animalele şi lucrurile din casă. Dacă
n-ai reuşit să pleci la timp din casă, urcă-te pe acoperiş şi aşteaptă să fii salvat. Nu
uita să-ţi iei cu tine proviziile pentru situaţii de urgenţă. Ar fi bine să ai fie o barcă
pneumatică, fie anvelope auto, care te pot ţine la suprafaţă.
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