SEMNALE DE ÎNŞTIINŢARE ÎN CAZ DE ALARMĂ
Situaţii de
Protecţie
civilă
Alarmă
Aeriană
Alarmă
chimică
Calamitate
naturală
Încetarea
alarmei

Durata

Semnificaţia

15 sunete (impulsuri) modulate cu Prevenirea populaţiei despre apariţia
durata şi intervale de 4 secunde
pericolului imediat de lovire a
obiectivului (localităţii) respectiv
5 sunete (impulsuri) a 16 secunde Apariţia indicilor sau descoperirea
fiecare cu pauze de 10 secunde între ele contaminării radioactive, chimice
sau biologice
3 sunete (impulsuri) a 32 secunde Prevenirea
populaţiei
asupra
fiecare cu pauze de 15 secunde între ele pericolului produs de dezastre
naturale
Sunet continuu, de aceeaşi intensitate cu Înştiinţarea populaţiei despre aceea
durata de 2 minute
că pericolul a trecut

MĂSURI ŞI REGULI DE COMPORTARE
LA RECEPŢIONAREA SEMNALELOR DE ALARMARE
DE PROTECŢIE CIVILĂ
1. ALARMĂ AERIANĂ
1. 1. Pentru cei care se găsesc la locul de muncă
- se întrerupe lucrul sau alte preocupări;
- acţionaţi cu calm şi nu produceţi panică;
- se întrerupe iluminatul exterior şi interior ( pe timpul întunericului) , cu excepţia iluminatului camuflat;
- se ridică masca contra gazelor şi se trece în poziţia ,,de marş,, ;
- conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să se oprească imediat, să deschidă uşile, să
deconecteze mijlocul de transport de la reţeaua electrică de contact şi în urma pasagerilor să se grăbească
spre cel mai apropiat adăpost;
- să asculte şi să execute măsurile stabilite de organele de protecţie civilă.
1. 2. Pentru cei ce se găsesc în localurile publice
- să asculte cu atenţie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adăpostire şi să se îndrepte spre
acestea;
- să-şi pună mijloacele de protecţie individuale în stare de pregătire.
1. 3. Pentru cei ce se găsesc acasă:
- se opreşte gazul, se deconectează aparatele electrice şi sursele de iluminat, se stinge focul în sobe;
- se îmbracă copiii şi se iau mijloacele individuale de protecţie (masca contra gazelor se trece în poziţia ,,de
marş,,);
- se anunţă vecinii, dacă nu au auzit semnalul;
- se ia trusa sanitară, documentele de identitate şi rezerva de apă şi alimente şi se intră cât mai repede în
locurile de protecţie, sau dacă nu sunt în locuri naturale;
1. 4. Pentru cei pe care semnalul i- a prins în stradă:
- se părăseşte mijlocul de transport imediat ce acesta s-a oprit;
- se trec în stare de pregătire mijloacele de protecţie individuală şi se ocupă repede cel mai apropiat
adăpost;
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- dacă nu reuşiţi să ocupaţi un adăpost, îndreptaţi-vă spre cea mai apropiată încăpere subterană, trecere
subterană, tunele sau culoare, în lipsa acestora folosiţi orice şanţ, râpă, groapă , tarnşee sau alte adăposturi
naturale;
La sate, în afară de măsurile menţionate mai sus, vitele se mână în locuri adăpostite (râpe , vâlcele,
cariere).
2. ALARMĂ CHIMICĂ
Auzind semnalul fiecare locuitor este obligat:
- să îmbrace imediat masca contra gazelor sau mijloacele improvizate (banderola vată-tifon) şi
dispozitivele de protecţie a pielii (încălţăminte, mănuşi);
- să ia rezerve de apă, alimente , medicamente, obiecte de primă necesitate, documentele de identitate
şi să coboare în adăpost;
- dacă vă adăpostiţi în locuinţă sau în camera de lucru, terminaţi rapid acţiunea de ermetizare
(etanşeizare) a uşilor şi ferestrelor încăperii cu ţesături, bandă adezivă, leucoplast; în încăperi cu
sobe se închid coşurile, se astupă orificiile şi fisurile;
- animalele se mută în amenajările pregătite din timp şi vor executa controlul etanşeizării magaziilor,
depozitelor, fântânilor, recipienţilor cu apă, căpiţelor;
- după ce pericolul de contaminare a trecut, regulile de comportare ulterioară vor fi comunicate de
organele de protecţie civilă.
FĂRĂ APROBAREA ORGANELOR DE PROTECŢIE CIVILĂ NU DEZBRĂCAŢI
MIJLOACELE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE ŞI NU PĂRĂSIŢI ADĂPOSTUL SAU
ÎNCĂPERILE ETANŞE!
3. CALAMITATE NATURALĂ
- deschideţi aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi regulile şi măsurile transmise de organele de
protecţie civilă;
- pregătiţi rezerva de alimente, medicamente şi îmbrăcăminte , adecvată situaţiei ordonate;
- semnalaţi organelor de protecţie civilă urmări ale calamităţii sau catastrofei (dacă le observaţi);
- nu produceţi panică, nu răspândiţi zvonuri.
4. ÎNCETAREA ALARMEI
După comunicarea acestui semnal populaţia acţionează în concordanţă cu situaţia fiecăruia:
- muncitorii, funcţionarii, elevii şi studenţii se întorc la locurile de muncă sau întrerup lucrul pentru
lichidarea urmărilor atacului;
- populaţia neîncadrată în muncă şi copiii se întorc acasă şi acţionează în funcţie de comunicările
primite;
- se reiau activităţile sociale în localităţile rurale.
TOATĂ POPULAŢIA TREBUIE SĂ FIE PREGĂTITĂ PENTRU EVENTUALITATEA
REPETĂRII ALARMEI ŞI SĂ URMĂREASCĂ CU ATENŢIE COMUNICĂRILE ŞI
SEMNALELE ORGANELOR DE PROTECŢIE CIVILĂ!

REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA DEZASTRE
-

învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
păstraţi-vă calmul;
deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile generale emise pe
aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile de drept;
folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente importante, cum
ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri,etc.
Să aveţi la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să vă ajute să
supravieţuiţi câteva zile;
Dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste perioada de pericol;
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-

Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi cu
dumneavoastră rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi în noua
localitate;

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână sunt:
- apa ( de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);
- hrana (în pachete conservate sau sigilate);
- medicamentele necesare membrilor familiei dumneavoastră şi în special trusa de prim ajutor;
- cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil;
- luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi documentele de identitate.
După producerea dezastrului acţionaţi astfel:
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite , îndrumările şi comunicările organelor de protecţie civilă;
- intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
- nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost inundate;
- nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;
- dacă simţiţi miros de gaze deschideţi ferestrele şi uşile, închideţi robinetul principal de gaze,
părăsiţi casa imediat şi anunţaţi întreprinderea de distribuţie a gazelor;
- dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeţi sursa principală de curent electric, ştergeţile de umezeală, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priză;
ATENŢIE ! NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU AŢI STAT ÎN APĂ !
- dacă sunteţi sfătuit să evacuaţi, să faceţi prompt acest lucru;
- verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a le folosi;
- nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie;
- urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei şi alimentelor;
- dacă este necesar cereţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi adăpost;
- staţi departe de zonele calamitate. Nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
- nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar când o faceţi conduceţi cu atenţie;
- scrieţi şi telegrafiaţi rudelor după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în siguranţă, altfel
autorităţile locale pot pierde timp căutându-vă;
- nu întrerupeţi liniile telefonice decât dacă ele sunt necesare pentru apeluri speciale;
- nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi sticăciuni.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE
ÎN CAZUL CUTREMURELOR DE PĂMÂNT
-

-

păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, puneţi-vă familia în siguranţă;
rămâneţi in locul unde vă aflaţi, în clădiri sau în exteriorul acestora;
dacă cutremurul v-a surprins în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi gazele,
deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau balcoane; adăpostiţi-vă sub o bancă, masă solidă,
lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi;
gospodinele surprinse în bucătărie să se depărteze cât mai mult de aragazul cu oale fierbinţi;
nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri, alte surse de foc deschis dacă simţiţi miros
de gaze sau produse petroliere;
dacă seismul v- a surprins în exterior, depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte în echilibru
precar, la o distanţă care să vă asigure spaţiul de siguranţă în cazul prăbuşirii;
când sunteţi în maşină scoateţi maşina în afara carosabilului , opriţi imediat şi rămâneţi în maşină;
dacă maşina este staţionată lângă clădiri este bine să părăsiţi maşina imediat si să vă îndepărtaţi de
aceasta;
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-

-

la părăsirea locuinţei fiecare cetăţean trebuie să-şi ia actele de identitate , un mijloc de iluminat
independent de surse de alimentare, un aparat de radio cu alimentare de la baterii sau cu
acumulatori şi obiecte personale strict necesare;
ocoliţi locurile primejdioase;
nu atingeţi conducorii electrici sau alte instalaţii electrice, de gaze, termoficare avariate;
acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea echipelor de
salvare;
evitaţi, pe cât posibil, circulaţia în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor pentru a vedea care
este starea lor;
nu staţionaţi pe lângă locurile periclitate sau în preajma punctelor de lucru;
combateţi zvonurile , ştirile false, panica şi dezordinea;
participaţi (dacă vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor,
salvarea oamenilor.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA INUNDAŢII
Reţineţi! Acest tip de calamitate este precedat , de obicei, de intervale mari de prevenire.
În cazul când inundaţia (semnalul ,,calamitate naturală,,) vă surprinde acasă:
- dacă aveţi timp luaţi următoarele măsuri de asigurare a bunurilor dumneavoastră:
- aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur-mobila de curte ,
unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă;
- blocaţi ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc
sau de aluviuni;
- evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
- încuiaţi uşile casei şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi instalaţiile electrice;
- nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor casei; mai bine permiteţi apei de inundaţie să
curgă liber prin fundaţie , sau dacă sunteţi sigur că veţi fi inundat procedaţi singur la inundarea
fundaţiei;
Dacă inundaţia este iminentă, procedaţi astfel:
- mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele şi
împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de refugiu dinainte stabilit
(etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul
cotelor maxime ale apelor;
- în cazul în care sunteţi surprins în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, în parcuri, săli de spectacol, în
gări, autogări, magazine, alte locuri) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicatele primite şi
să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate;
În cazul în care organele de protecţie civilă ordonă evacuarea , respectaţi următoarele reguli:
- respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând din zonele cele mai
periclitate;
- înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi
închideţi ferestrele;
- scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
- la părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, o rezervă de alimente, apă , trusa sanitară, un
mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros şi îmbrăcăminte mai groasă;
- după sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi
supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.
La reântoarcerea acasă respectaţi următoarele:
- nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
- nu atingeţi firele electrice;
- nu consumaţi apa direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
- consumaţi alimentele numai după ce au fost curăţate , fierte şi după caz, controlate de organele
sanitare;
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-

nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de
specialitate;
acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea malului, curăţirea locuinţei şi
mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale,
alimentare, medicamente.

REGULI DE COMPORTARE
ŞI ACŢIUNE ÎN CAZ DE INCENDIU
-

dacă pentru salvarea oamenilor , trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură
umedă;
deschedeţi cu prudenţă uşile, deoarece suflul rapid de aer provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;
prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
stigaţi victimele, găsiţi-i şi salvaţi-i;
dacă vi se aprinde îmbrăcămintea nu fugiţi, culcaţi-vă la pământ şi rostogoliţi-vă;
asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea , aruncaţi un palton, o pătură sau ceva care îi
acoperă etanş;
în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare , apă , nisip, pământ, învelitori;
dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos;
lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ , cuverturi grele;
instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;
ieşiţi din zona incendiară în direcţia dinspre care bate vântul;
bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pămănt sau prin scufundare în butoaie cu
apă;
picăturile de napalm căzute pe îmbrăcăminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu
îmbrăcăminte subţire , lut sau nisip;
amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător prin
acoperire cu pământ , nisip, acoperiri etanşe;
aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA ÎNZĂPEZIRI
-

informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice folosind radioul şi televizorul;
fiţi pregătit pentru a rezista acasă; pregătiţi rezerva de alimente , apă şi combustibil şi asiguraţi-vă
mijloacele diferite pentru încălzit şi preparat hrana;
pregătiţi mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică;
păstraţi la îndemînă uneltele pentru degajarea zăpezii;
evitaţi absolut orice fel de călătorie dacă nu este necesară;
dacă totuşi este necesar să plecaţi, luaţi-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănuşi;
călătoriţi numai ziua şi folosiţi şoselele principale;
nu fiţi cutezători şi temerari; opriţi, întoarceţi-vă şi cereţi ajutorul;
dacă plecaţi cu maşina, asiguraţi-o cu lanţuri pentru zăpadă, lopată, răzuitoare, cablu de remorcare,
benzină de rezervă şi asiguraţi-vă că ştie cineva încotro plecaţi;
dacă mijlocul de transport se strică, nu intraţi în panică şi păstraţi-vă calmul, daţi semnale de
alarmă, aprindeţi luminile, ridicaţi capota maşinii şi aşteptaţi ajutorul;
nu părăsiţi mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă puteţi rătăci;
evitaţi suprasolicitarea.
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REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE
ÎN CAZUL ACCIDENTULUI NUCLEAR SAU CHIMIC
- comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate;
- închideţi apa, gazele, stingeţi focurile din sobe;
- scoateţi aparatele electrice din priză;
- luaţi actele de identitate şi mijloacele individuale de protecţie şi ocupaţi locul de adăpostire;
- închideţi uşile şi ferestrele şi puneţi în funcţiune aparatul de radio şi televizorul;
- pregătiţi mijloacele individuale de protecţie pentru a fi folosite imediat;
- limitaţi la maximum deplasările în afara locurilor de adăpostire , iar dacă o faceţi îmbrăcaţi mijloacele de
protecţie;
- nu consumaţi alimente, apă, decât din surse protejate şi avizate;î
- fiţi pregătiţi în vederea unei eventuale evacuări în afara zonei contaminate;
- părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei sau la indicaţia organelor de protecţie
civilă;
- evitaţi contactul cu obiectele din jur;
- nu intraţi în locuinţe, încăperi de lucru, etc cu îmbrăcăminte contaminată;
- executaţi decontaminarea personală a îmbrăcămintei şi încălţămintei;
- dacă nu aţi fost afectaţi de accident ajutaţi organele de intervenţie pentru acordarea primului ajutor ,
asigurarea pazei şi ordinii în zonă, executarea decontaminării.

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE
ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIŢIILOR NEEXPLODATE
Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele:
- cartuşe pentru arme militare, de tir şi de vânătoare;
- proiectile;
- bombe sau aruncător de rachete;
- muniţie reactivă;
- torpile;
- mine;
- cartuşe de semnalizare;
- petarde;
- grenade;
- bombe;
- orice elemente încărcate cu substanţe explozive.
La întâlnirea unor astfel de muniţii respectaţi următoarele reguli:
- nu le atingeţi;
- nu le loviţi sau mişcaţi;
- nu le introduceţi în foc;
- nu încercaţi să demontaţi focoasele sau alte elemente componente;
- nu lăsaţi copiii să se joace cu asemenea componente ;
- nu ridicaţi, nu transportaţi şi nu introduceţi muniţiile neexplodate în încăperi, locuinţe sau grămezi
de fier vechi;
- în zona în care se presupune că ar exista muniţie neexplodată nu permiteţi accesul, nu faceţi focul şi
nu executaţi lucrări de îmbunătăţiri, săpat, etc.
Când luaţi la cunoştinţă despre existenţa lor, anunţaţi imediat organul de poliţie cel mai apropiat
sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi la telefoanele: 112; 412121; 214470.
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