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Măsuri dispuse de IGSU pentru intervenția în sprijinul populației care poate fi
afectată de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase
Începând din această seară, 30 de județe din Banat, Crişana, Oltenia, Maramureş,
Transilvania, nord-vestul Moldovei şi vestul Munteniei se vor afla sub Cod Galben care
vizează perioade cu instabilitate atmosferică accentuată manifestată prin intensificări ale
vântului cu aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină.
De asemenea, meteorologii informează că până miercuri dimineața, vor fi averse ce vor
avea şi caracter torenţial, iar cantităţile de apă vor putea depăşi 20...25 l/mp şi
punctiform 50...60 l/mp.
Pentru asigurarea acțiunilor preventive la nivelul comunităților, au fost înștiințate asupra
atenționării toate comitetele locale pentru situații de urgență ale localităților aflate sub
incidența Codului Galben.
Totodată, la nivelul unităților subordonate IGSU din județele vizate, peste 2.800 de
pompieri cu 470 mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populației și
autorităților publice locale.
Având în vedere efectele ce pot fi generate, s-a dispus asigurarea rezervei de forțe și
mijloace, pentru suplimentarea, la nevoie, a efectivelor de intervenție.
Pentru evitarea producerii unor situații de urgență care pot afecta viața și bunurile,
recomandăm cetățenilor ca pe timpul căderilor de grindină sau a descărcărilor electrice,
să se adăpostească în locuințe sau alte spații care le asigură protecția și să deconecteze
aparatura casnică.
De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea
autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de
electricitate.
Având în vedere posibilitatea averselor cu căderi semnificative de apă, recomandăm
populaţiei din zonele vizate de avertizări să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și
rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale.
Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau
alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute
prin intermediul aplicației DSU. Aceasta poate fi descărcată gratuit din Google Play
Store aici: http://bit.ly/26rF2w4 și din App Store aici: http://apple.co/1rfuPTa
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