TEMA 11
MOD DE COMPORTARE IN CAZ DE INCENDIU
 Comportaţi-vă cu calm şi respectaţi regulile şi măsurile indicate în asemenea situaţie;
 Dacă pentru salvarea oamenilor, trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură
umedă;
 Deschide-ţi cu prudenta uşile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacă creşterea rapida a flăcărilor;
 Prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
 Strigaţi victimele(copiii de regula se ascund sub canapele, mese, in dulapuri,etc.), găsiţi-le şi salvaţi-le;
 Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi; culcaţi-va pe pământ şi rostogoliţi-va;
 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, etc.;
 Dacă arde suprafaţa verticală, apa se arunca de sus în jos;
 Lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip,pământ,cuverturi grele;
 Instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a surselor de energie;
 Ieşiţi din zona incendiară în direcţia dinspre care bate vântul;
 Bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperirea cu pământ sau prin scufundare în butoaie (galeţi
de apă);
 IN CAZ DE INCENDII SUNATI LA 112
SEMNIFICATIA SEMNALULUI
- CALAMITATE NATURALA  Prevenirea populaţiei asupra pericolului produs de dezastre naturale;
 Semnalul se transmite prin sistemul de sirene electrice de alarmăre si consta in 3 sunete (impulsuri) a 32
secunde fiecare, cu pauza de 15 secunde intre ele.
SEMNIFICATIA SEMNALULUI
-INCETAREA ALARMEI Înştiinţarea populaţiei despre aceea ca pericolul a trecut;
 Semnalul se transmite prin sistemul de sirene electrice de alarmăre si consta in sunet continuu,de aceeaşi
intensitate cu durata de 2 minute

CUM SA TE PROTEJEZI SI SA INTERVII IN CAZ DE INUNDATII
IN CAZUL CAND INUNDATIA VA SURPRINS ACASA RESPECTATI URMATOARELE:
(LA SEMNALUL “CALAMITATE NATURALA”
 Daca aveţi timp luaţi următoarele masuri:
 Cotelor maxime ale apelor;
 In cazul in care sunteţi surprins in afara lo-aduceţi in casa unele lucruri sau puneţi-le culcate la amant
intr-un loc sigur (mobila de curte, unelte de gradina sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi
suflate de vânt sau luate de apa)
 Blocaţi ferestrele astfel încât 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 si ferestrele după ce închideţi apa,gazul si instalaţiile electrice;
 Nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor; mai bine permiteţi apei de inundaţie să curgă liber
prin fundaţie,sau dacă sunteţi sigur că veţi fi inundaţi procedaţi singur la inundaţia fundaţiei;
 Daca inundaţia este iminenta procedaţi astfel:
 Mutaţi obiectele care se pot mişca in partea cea mai de sus a casei; deconectaţi aparatele electrice şi
împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa si deplasaţi-vă spre locul de refugiu(etaje superioare,
acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul locuinţei (pe străzi,
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şcoli, parcuri săli de spectacole, autogări,etc.) Este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite
şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
IN CAZUL IN CARE SE TRECE LA EVACUARE RESPECTATI URMATOARELE:
Respectaţi ordinea de evacuare stabilită:copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând, zonele cele mai
periculoase;
 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 şi, o rezervă de alimente, apă, trusă sanitară, un mijloc
de iluminat, un aparat de radio, iar 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 REINTOARCERA ACASA RESPECTATI URMATOARELE:
 Nu intraţi în locuinţă în cazul în care această a fost avariată sau a devenit insalubră;
 Nu atingeţi firele electrice;
 Nu consumaţi apa direct de la sursa, ci numai după ce a fost fiartă;
 Consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;
 Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apa, 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,
alimente, medicamente
RETINETI! ACEST TIP DE CALAMITATE ESTE PRECEDAT, DE OBICEI, DE INTERVALE MARI
DE PREVENIRE (MAI PUTIN CAZUL RUPERII BARAJELOR HIDROTEHNICE, PENTRU
LOCALITATILE SITUATE, IMEDIAT IN AVAL
CUM SA ACTIONEZI SI SA TE PROTEJEZI IN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR SAU CHIMIC
 ARMĂ CHIMICĂ este o armă de nimicire in masă care se bazează pe acţiunea nocivă a unor
substanţe chimice asupra organelor vii.
 In cadrul armei chimice sunt incluse toxice de lupta, substanţele fumigene, substanţele si amestecurile
incendiare, substanţele ierbicide folosite in scopuri militare, precum si purtatorii acestora
(grenade,mine,proectile,fugase,etc.);
BAZA ARMEI CHIMICE O CONSTITUIE SUBSTANŢELE TOXICE DE DE LUPTA.
 SUBSTANŢELE TOXICE DE LUPTA sunt combinatii chimice in diferite stari de agregare
(solide,lichide,gazoase) care intrebuintate in scopuri agresive produc intoxicatii oamenilor si animalelor
neprotejate, precum si contaminarea aerului, terenului, constructiilor, imbracamintei, alimentelor,
furajelor si apei, facandu-le periculoase pentru viata.
SEMNIFICATIA SEMNALULUI
-ALARMĂ CHIMICA aparitia indicilor sau descoperirea contaminarii radioactive,chimice sau biologice;
 semnalul de sirene electrice de 5 sunete (impulsuri) a 15 secunde fiecare cu pauze de 10 secunde intre
ele.
 Comportati-va cu calm si respectati regurile si masurile indicate in asemenea situatii;
 Pregătiţi mijloacele individuale de protectie(măşti contra gazelor, costume de protectie, alte mijloace
individuale) pentru a fi folosite imediat;
 Cand se anunta pericolul contaminarii este necesar sa luam cu noi rezerva de apa si alimente, mijloacele
de protectie individuala, trusa de prim ajutor, actele de identitate, sa inchidem apa si gazele, sa stingem
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focurile din soba, sa scoatem din priza toate aparatele electrocasnice, sa stingem luminile, sa inchidem
ferestrele si usile si in cel mai scurt timp sa ne adapostim;
Limitati la maximum deplasarile in afara locurilor de adapostire, iar daca o faceti imbracati mijloacele de
protectie;
Nu consumati alimente, apa, decat din surse protejate si avizare;
Fiti pregătiţi in vederea unei eventuale evacuari in afara zonei contaminate;
Evitati contactul cu obiectele din jur;
Nu intrati in locuinte,incaperi de lucru,etc.m cu imbracamintea contaminata;
In lipsa adaposturilor speciale, adapostiti-va in locuinta, in incaperea cea mai izolata de
exterior(culuare,subsoluri,etc.) Si luati masuri de etansare la usi si ferestre;
Deschide-ti radioul, televizorul, pentru a asculta comunicatele transmise despre situatia creata si masurile
care urmeaza sa se realizeze;
Asugurati protectia fantanilor, introduceti animalele in grajduri, aplicati masurile de protectie la grajduri
si locuinte, prin acoperire si etansare;
Executati decontaminarea personala si a imbracamintei si incaltamintei;
Solicitati ajutorul organelor specializate pentru interventie;
Daca nu au ati fost afectati de accident, sprijiniti organele de interventie pentru acordarea primului
ajutor, asigurarea pazei si ordinii in zona, executarea decontaminarii.

DECONTAMINAREA- consta in indepartarea substanţelor radioactive, toxice de orice natura si a agentilor
patogeni de pe diferite suprafate sau materiale pe care s-au depus substanţe radioactive, chimice sau
biologice
CUM SA TE PROTEJEZI SI SA INTERVII IN CAZ DE CUTREMUR
CE TREBUIE SA STII SI SA FACI INAINTE DE PRODUCEREA UNUI CUTREMUR ?
 Sa-ti insusesti regulile minimale pentru a-ti salva viata in caz de cutremur.
 Sa nu depozitezi in cladirile cu destinatia de locuinta materiale combustibile, explozivi sau substanţe
toxice.
 Sa fixezi mobilierul si alte obiecte incat acestea sa nu se rastoarne, sa alunece sau sa se prabuseasca
in timpul cutremurului, devenind astfel surse de pericol.
 Sa ai la indemana un aparat de radio portabil, o lanterna cu baterii de rezerva si o trusa de prim ajutor.
 Sa cunoasteti locurile celor mai apropiate unitati medicale, sediul politiei, pompierilor si alte adrese
utile.
Sa stii si sa stabilesti un loc in care se vor afla actele familiei, o lista cu adresele si telefoanele utile.

REGULI MINIMALE PENTRU A-TI SALVA VIATA IN CAZUL PRODUCERII UNUI CUTREMUR







Pastrati-va calmul, nu intrati in panica
Închideti sursele de foc
Deschideti usile si departati-va de ferestre sau balcoane.
Adapostiti-va sub o grinda, langa un perete de rezistenta, toc de usa, sub birou sau o masă solida.
Nu fugiti pe usa, nu sariti pe geam, nu alergati pe scari, nu utilizati liftul.
Daca sunteti pe strada, departati-va de cladiri, stalpi sau alte obiecte aflate in echilibru precar, deplasativa cat mai departe de cladiri,feriti-va de caderea tencuielilor, cosurilor, parapetelor, evitati aglomeratia,
nu alergati.
 Nu blocati strazile, lasati cale libera pentru masinile ambulanţei, pompierilor, echipelor de
interventie.
 Cand sunteti in masina (si aceasta in mers) scoateti masina in afara carosabilului, opriti imediat si
ramaneti in masina.
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 Cand masina este stationata langa cladire, este bine sa parasiti masina imediat si sa va
indepartati de aceasta.
Ascultati numai anunturile posturilor de radio si televiziune si recomandarile organelor in drept.
CE TREBUIE SA FACI IMEDIAT DUPA CUTREMUR
 Nu parasi imediat locul in care te afli.
 La parasirea locuintei luati actele de identitate, un mijloc de iluminat, un aparat de radio si obiecte
personale.
 Inchide instalatia de gaz si electrica.
 Nu folosi foc deschis.
 Daca s-a declansat un incendiu incearca sa-l stingi.
 Anunta serviciile speciale de interventie.
 Acorda primul ajutor celor afectati.
 Calmeaza persoanele intrate in panica sau speriate, in special copiii.
 Imbraca-te corespunzator anotimpului
 Dupa seism paraseste cu calm cladirea fara a lua lucruri inutile, verifica mai intai scara si drumul de
iesire.
 Da prioritate celor raniti,copiilor, batranilor si femeilor Nu atinge conductorii electrici sau alte instalatii electrice.
 Combate zvonurile, stirile false, panica si dezordinea.
 Evita, pe cat posibil, circulatia pe strazi
 Ajuta echipele specializate de interventie, respectand dispozitiile acestora.

CE ESTE UN CUTREMUR ?
 Un fenomen natural, cu miscari bruste ale terenului si constructiilor.
 Poate fi urmat de incendii, explozii sau accidente.
 Poate fi insotit de inundatii si/sau alunecari de teren.
 Poate produce raniri si pierderi de vieti omenesti, distrugeri si pagube.
REŢINEŢI:un factor important in asigurarea protectiei il constituie calmul, grija de a il transmite si celor
din jur.
Calmul si cuvintele de incurajare micsoreaza starea de stress si contribuie la prevenirea panicii!
IMPORTANT!
IMPORTANT: uneori cutremurul poate fi urmat de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice
decat socul initial

MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL INTREBUINTARII ARMEI BIOLOGICE
 ARMĂ BIOLOGICA –este o armă de nimicire in masă a fortei vii, armă care se bazează pe folosirea
agentilor patogeni
TIPURI DE AGENTI PATOGENI FOLOSITI:
 BACTERII;
 VIRUSI;
 TOXINE;
 CIUPERCI PATOGENE;
 PARAZITI
MIJLOACE DE TRANSPORT:
 BOMBE DE AVIATIE;
 MUNITIE DE ARTILERIE;
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RACHETE;
MINE;
PULVERIZARE;
CONTAINERE;
AGENTI DIVERSIONISTI

LA DESCOPERIREA INDICILOR FOLOSIRII ARMEI BIOLOGICE ESTE NECESAR:
 Sa se comunice despre acesta celui mai apropiat organ de protectie civila, sanitar sau de politie;
 Sa se imbrace imediat mijloacele individuale de protectie;
 Sa se adaposteasca in cele mai apropiate constructii de protectie;
 De cele putin doua ori pe zi verificati incaperea in care se afla bolnavii si efectuati curatenie cu solutii
dezinfectante;
 Pe timpul contactului cu bolnavii puneti-va masca de tifon cu vata si imbracaminte speciala, manusi si
incaltaminte de cauciuc, care trebuie scoasa imediat dupa iesirea din camera bolnavului si periodic
dezinfectata;
 Dupa fiecare venire in contact cu bolnavii si materialele pe care acestia le folosesc, imuiati mainile si
dezinfectatii-le cu solutie ½ cloramina, dupa care va spalati cu apa.
DACA IN ZONA DUMNEAVOASTRA S-A INSTITUIT UN REGIM SPECIAL -CARANTINARESPECTATI URMATOARELE REGULI:
 Dupa iesirea din adaposturi sau locuinte executati decontaminarea locuintei, mobilei, veselei,
imbracamintei, incaltamintei, lenjeriei de pat, obiectelor personale si distrugeti insectele si rozatoarele;
 La executarea decontaminarii nu scoateti mijloacele de protectie nu cântaţi, nu primiţi hrană, nu
fumumaţi;
 Mentineti zilnic curatenia si folositi mijloace decontaminate;
 Distrugeti purtatorii de imbolnaviri infectioase; rozatoare,pureci,etc.;
 La parasirea locuintei, imbracati mijloacele de protectie; nu permiteti copiilor sa paraseasca locuinta si
evitati contactele inutile cu persoanele straine;
 Respectati cu strictete regurile de igiena personala; inainte de masă, stergeti mainile cu o solutie
dezinfectanta si spalati-le cu apa si sapun;
Respectati prevederile igienico-sanitare in alimentatie: beti apa numai din surse verificate fierbeti apa si
laptele; toate produsele le folositi numai dupa prajire sau fierbere
PE TIMPUL INGRIJIRII CELOR AFECTATI RESPECTATI URMATOARELE REGULI:
 Cei afectati, in lipsa posibilitatilor de spitalizare,vor fi izolati acasa si se va organiza ingrijirea lor;
 Respectati cu strictete prescriptiile medicale;
 Dimineata si seara, luati-le temperatura si urmariti frecventa pulsului;
 Mentineti in permanenta stare de curatenie asternutul si lenjeria bolnavului;
 Efectuati ingrijirea cavitatii bucale a bolnavului dupa fiecare servire a hranei; executati stergerea
acesteia cu un tampon cu vata imuiata in solutie 5% acida sau solutie 2% alcalina;
 Strangeti si indepartati oportun toate dejectiile bolnavilor;
Dati sa manance bolnavilor numai alimente de buna calitate si sa bea numai apa fiarta si ulterior racita.
STRADUITI-VA, PE CAT POSIBIL, SA ACORDATI AJUTORUL NECESAR VICTIMELOR,
COPIILOR, BATRANILOR, INVALIZILOR

MODUL DE ACTIUNE IN CAZUL INTREBUINTARII ARMEI NUCLEARE
 ARMA NUCLEARA este o armă de nimicire in masă care se bazează pe folosirea energiei nucleare in
scopuri militare
TIPURI DE ARME NUCLEARE
 CU ACTIUNE EXPLOZIVA
 BOMBA ATOMICA;
 BOMBA CU HIDROGEN;
 BOMBA TRIFAZICA;
75 / 85

 BOMBA CU COBALT;
 FARA ACTIUNE EXPLOZIVA:
 BOMBA CU NEUTRONI;
 SUBSTANŢE RADIOACTIVE DE LUPTA.
FELUL EXPLOZIILOR NUCLEARE:
 TERESTRE;
 SUBTERANE;
 AERIENE;
 COSMICE;
 LA SUPRAFATA APEI;
 SUBMARINE.
FACTORII DISTRUCTIVI AI EXPLOZIILOR NUCLEARE
 UNDA DE SOC;
 EMISIUNEA DE LUMINA;
 RADIATIA PENETRANTA;
 IMPULSUL ELECTROMAGNETIC;
 CONTAMINAREA RADIOACTIVA.
 Comportati-va cu calm si respectati regurile si masurile indicate in asemenea situatii;
 Pregătiţi mijloacele individuale de protectie(măşti contra gazelor, costume de protectie, alte mijloace
individuale) pentru a fi folosite imediat;
 Cand se anunta pericolul contaminarii este necesar sa luam cu noi rezerva de apa si alimente,
mijloacele de protectie individuala, trusa de prim ajutor, actele de identitate, sa inchidem apa si gazele,
sa stingem focurile din soba, sa scoatem din priza toate aparatele electrocasnice, sa stingem luminile, sa
inchidem ferestrele si usile si in cel mai scurt timp sa ne adapostim;
 Limitati la maximum deplasarile in afara locurilor de adapostire, iar daca o faceti imbracati mijloacele
de protectie;
 Nu consumati alimente, apa, decat din surse protejate si avizate;
 Fiti pregătiţi in vederea unei eventuale evacuari in afara zonei contaminate;
 Evitati contactul cu obiectele din jur;
 Nu intrati in locuinte,incaperi de lucru,etc.m cu imbracamintea contaminata;
 In lipsa adaposturilor speciale, adapostiti-va in locuinta, in incaperea cea mai izolata de
exterior(culuare,subsoluri,etc.) Si luati masuri de etansare la usi si ferestre;
 Deschide-ti radioul, televizorul, pentru a asculta comunicatele transmise despre situatia creata si
masurile care urmeaza sa se realizeze;
 Asugurati protectia fantanilor, introduceti animalele in grajduri, aplicati masurile de protectie la
grajduri si locuinte, prin acoperire si etansare;
 Executati decontaminarea personala si a imbracamintei si incaltamintei;
 Solicitati ajutorul organelor specializate pentru interventie;
 Daca nu au ati fost afectati de accident, sprijiniti organele de interventie pentru acordarea primului
ajutor, asigurarea pazei si ordinii in zona, executarea decontaminarii.
DECONTAMINAREA- consta in indepartarea substanţelor radioactive, toxice de orice natura si a
agentilor patogeni de pe diferite suprafate sau materiale pe care s-au depus substanţe radioactive, chimice
sau biologice.
DACA VA AFLATI, PE TIMPUL EXPLOZIEI NUCLEARE INAFARA ADAPOSTURILOR DE
PROTECTIE CIVILA SAU LOCUINTEI,
 Folositi cat mai repede adaposturile naturale;
 In lipsa acestora, va intoarceti cu spatele inspre locul exploziei, va culcati rapid la pamant, cu mainile
sub corp;
 Dupa 15-20 secunde de la explozie, dupa ce a trecut unda de soc, va ridicati cat se poate de repede si cu
batista aparati fata si capul de praf, imbracati masca contra gazelor si va grabiti spre cea mai
apropiata constructie de protectie sau iesiti din zona de distrugere sau contaminata radioactiv
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INAINTE DE IESIREA DIN ZONA
RESPECTATI URMATOARELE REGULI:
 Deplasati-va numai pe mijlocul arterelor de circulatie pentru a nu fi surprinsi de surparea cladirilor
(unor elemente din acestea);
 Pe timpul deplasarii nu atingeti firele electrice sau alte obiecte.
 Manifestati deosebita grija in locurile cu posibile avarii ale conductelor de gaze;
 Nu ridicati praful, pe timp uscat, nu alergati si ocoliti băltoacele, pe timp ploios;
 In cazul descoperirii de victime, ajutati-i sa iasa dintre (de sub) dărâmături sau clădiri in flăcări si
acordati-le primul ajutor.











DUPA IESIREA DIN RAIONUL EXPLOZIEI SAU ZONEI CONTAMINATE
Se scot mijloacelede protectie speciale sau improvizare si stand cu spatele spre vant se scutura praful
de pe ele cu peria, maturi, impletituri din fan;
Se curata de praf (noroi) incaltamintea cu matura sau peeria si se sterge de umezeala cu o cârpa;
Se scot si se decontamineaza mijloacele de protectie speciale, folosindu-se comprese de tifon umezite cu
apa si sapun sau solutie din trusa sanitara; compresele se distrug;
Se spala temeinic mainile cu apa si sapun, se curata unghiile, se spala fata in asa fel incat apa murdara
sa nu intre in ochi, gura sau nas;
Se spala partile descoperite ale corpului;
Se clateste cu apa curata gura,nasul si gatul si se sterg ochii;
In lipsa apei, umeziti cu solutie din trusa sanitara prosopul, batista, compresele si sergeti
mainile,fata(nu si ochii)si alte parti descoperite ale corpului;
Iarna impreuna cu apa, se poate folosi zapada curata, necontaminata;
Dupa aceste operatiuni, fiecare trebuie sa execute controlul dozimetric;
Daca rezultatul controlului indica o contaminare minima, fiecare trebuie sa se supuna decontaminarii
sale si a echipamentului sau.

ATUNCI CAND PROTECTIA CIVILA ANUNTA PERICOLUL CONTAMINARII RADIOACTIVE
ESTE NECESAR SA LUAM CU NOI REZERVA DE APA SI ALIMENTE, MIJLOACELE DE
PROTECTIE INDIVIDUALA, TRUSA DE PRIM AJUTOR, SA INCHIDEM GAZELE, APA, SA
STINGEM FOCURILE IN SOBĂ, SĂ
SCOATEM DIN PRIZE TOATE APARATELE
ELECTROCASNICE, SĂ STINGEM LUMINILE, SĂ ÎNCHIDEM FERESTRELE ŞI UŞILE ŞI ÎN
CEL MAI SCURT TIMP SĂ NE ADĂPOSTIM.

ADĂPOSTIREA se realizeaza in scopul ocrotirii cetatenilor impotriva atacurilor inamicului, efectelor dezastrelor si se
asigura prin lucrari special construite ca adaposturi de protectie civila, precum si in subsolul cladirilor
si in alte spatii care se amenajaza in acest scop.
REGULI DE COMPORTARE IN ADAPOSTURILE DE PROTECTIE CIVILA
CAND SE GASESTE IN ADAPOST FIECARE CETATEAN ESTE OBLIGAT:
 Sa execute cu strictete dispozitiile date de seful adapostului sau ale personalului de serviciu pe adapost;
 Sa tina in pozitie de pregatire masca contra gazelor si mijloacele de protectie;
 Sa urmareasca modul de comportare a copiilor;
 Sa transporte imediat in adapost cale necesare unei sederi mai indelungate;
 Sa ajute seful adapostului pentru mentinerea ordinii si disciplinei;
 Sa pastreze linistea si sa nu produca panica in cazul deteriorarii adapostului;
 Sa ia parte activa la activitatile desfasurate pentru inlaturarea avariilor, sa acorde primul ajutor
ranitilor,intoxicatilor;
 Sa acorde prioritate copiilor,femelor,batranilor,persoanelor ce nu se pot deplasa singure.

77 / 85

SE INTERZICE:
 A face zgomot si a umbla fara rost;
 A cupla sau decupla iluminatul electric, agregatele;
 A fuma, aprinde lumanari,chibrituri,lampi cu petrol;
 A inchide sau a deschide usile metalice;
 A folosi fara aprobare unelte geniste existente in adapost;
 A arunca reziduuri menajere sau gunoaie in alte locuri decat cele indicate.

ACTIVITATEA POPULATIEI LA SEMNALELE – ALARMĂ CHIMICA,
CALAMITATE NATURALA SI INCETAREA ALARMEI –
-ALARMĂ CHIMICA Se imbraca imediat masca contra gazelor sau mijloacele improvizate
 (masca contra prafului sau o banderola vata-tifon) si mijloacele de protectie a pielii (incaltaminte,
manusi0;
 Se ia rezerva de apa, alimente medicamente, obiecte de prima necesitate, documentele de identitate si se
coboara in adapost;
 Daca imprejurarea va obliga sa va adapostiti in locuinta sau in camera de lucru, terminati rapid
actiunea de ermetizare a usilor si ferestrelor cu tesaturi, banda adeziva, leucoplast, scoch; in incaperile
cu sobe se inchid cosurile, se astupa orificiile si fisurole;
 In localitatile rurale, locuitorii vor adaposti animalele in amenajarile pregatite din timp si vor executa
controlul etansarii magaziilor, depozitelor, fantanilor,recipientilor cu apa;
Dupa ce pericolul de contaminare a trecut, regurile de comportare ulterioara, vor fi communicate de
organele de protectie civila
fara aprobarea organelor de protectie civila nu dezbracati mijloacele individuale de protectie si nu
parasiti adapostul sau incaperile etanse!
-CALAMITATE NATURALA Deschideti aparatele de radio si televizoarele si ascultati regurile si masurile transmise de organele de
protectie civila;
 Pregătiţi rezerva de alimente, medicamente si imbracaminte, adecvata situatiei;
 Semnalati organelor de protectie civila urmari ale calamitatii sau catastrofei (daca le observati);
 Nu produceti panica, nu raspanditi zvonuri false;
 Respectati cu strictete masurile stabilite, indrumarile si comunicarile organelor de protectie civila;
 Daca sunteti sfatuiti sa evacuati, sa faceti promt acest lucru.


-INCETAREA ALARMEI- dupa comunicarea acestui semnal, populatia actioneaza in concordanta
cu situatia fiecaruia;
 Muncitorii, functionarii, studentii elevii se intorc la locurile de munca sau intrerup activitatea pentru a
participa la lichidarea urmarilor atacului;
 Populatia neincadrata in munca si copii se intorc acasa si actioneaza in functie de comunicarile primite;
 Se reiau activitatile economico-sociale.
Toata populatia trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea repetarii alarmei si sa urmareasca cu atentie
comunicarile si semnalele organelor de protectie civila!
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