Măsuri ce trebuie luate de fiecare cetăŃean pentru a-şi apăra viaŃa şi bunurile
Înainte de inundaŃie:
Să-şi asigure gospodăria şi culturile pentru eventualitatea unor distrugeri provocate de inundaŃii;
Să cureŃe periodic şanŃurile din preajma casei;
Să nu construiască în zone inundabile, cum ar fi luncile râurilor;
Să se gândească din timp unde s-ar putea refugia dacă apar inundaŃii;
Să ştie cum să ajute membrii mai în vârstă ai familiei sau pe cei neputincioşi, unde să-şi adăpostească animalele, ce
bunuri să salveze şi unde să le depoziteze (de ex. podul casei);
Să instruiască copiii să nu intre în panică şi să nu îşi rişte viaŃa, dacă rămân despărŃiŃi de familie în momentul
producerii evenimentului;
Să pregătească o trusă de urgenŃă, care să cuprindă un stoc de provizii suficient pentru trei zile: apă, alimente
conservate, lanternă şi baterii de rezervă, radio cu baterii, telefon, haine de schimb, fluier, briceag, deschizător de
conserve, pansamente, dezinfectant, pastile pentru dureri, medicamente, etc;
Să pregătească actele de identitate, actele casei, asigurarea, diferite contracte, bani lichizi, titluri de valoare şi
carduri pentru a le putea lua uşor în caz de evacuare;
Să conecteze aparatele de radio şi TV pentru urmărirea avertizărilor de inundaŃii;
Să cunoască codul culorilor pentru vreme:
Cele mai frecvente viituri au loc primăvara şi vara, în preajma râurilor sau a versanŃilor de pe care se topesc
zăpezile.
În timpul inundaŃiei:
Să se pregătească pentru evacuare împreună cu familia, să pregătească bagajele şi lucrurile de primă necesitate;
Să respecte instrucŃiunile în timpul evacuării şi să se prezinte la locul de adunare anunŃat de către autorităŃi;
Să aibă încredere în echipa de intervenŃie pentru că este pregătită să facă faŃă situaŃiei de urgenŃă;
Să participe la ridicarea digurilor din saci de nisip;
Să acorde atenŃie deosebită copiilor rămaşi singuri, bătrânilor şi bolnavilor;
Să nu-şi rişte viaŃa pentru bunurile din locuinŃă; Serviciul de pază va fi asigurat de echipe ale poliŃiei, jandarmeriei
sau protecŃiei civile;
Să deconecteze iluminatul, aparatele electrice, alimentarea cu energie electrică, gaz şi apă a locuinŃei.
După inundaŃie:
Să verifice dacă sunt răniŃi în zonă;
Să sune la 112 pentru urgenŃe majore: pompieri, ambulanŃă, poliŃie;
Să verifice dacă imobilul nu a fost grav avariat, pentru a evita pericolul accidentării în caz de prăbuşire a acestuia;
Să se ferească de cablurile căzute de pe stâlpi;
Să folosească apă doar din fântânile care au fost verificate de autorităŃi;
Să accepte vaccinarea contra bolilor care pot apărea în urma inundaŃiilor;
Să respecte cu stricteŃe măsurile stabilite, îndrumările si comunicările serviciilor de urgenŃă, ale autorităŃilor şi ale
unităŃilor de intervenŃie.

