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Măsuri dispuse de IGSU pentru gestionarea efectelor de vreme rea
Pentru eficientizarea misiunilor de răspuns în zonele aflate sub incidenţa
avertizării de vreme rea emisă în cursul acestei zile, peste 3.800 de pompieri, cu peste
1.000 de mijloace tehnice, sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populației și autorităților
publice locale.
Conform atenționării de COD GALBEN emisă de către Administraţia Naţională de
Meteorologie, pentru intervalul 17 - 19 iunie a.c., în 32 de județe ale țării vor fi înregistrate ploi
însemnate cantitativ, care vor depăși 30 l/mp și pe arii restrânse 50...70 l/mp.
Având în vedere faptul că pot fi înregistrate efecte asupra comunităților, în judeţele aflate sub
incidenţa avertizării metorologice s-a dispus asigurarea rezervei de personal, pentru suplimentarea
efectivelor de intervenție, în cazul producerii unor situații de urgență.
Pentru asigurarea acțiunilor în sprijinul administrației publice locale și comunităților, pompierii
din cadrul subunităților operative au verificat și pregătit mijloacele tehnice de intervenție la inundații,
constând în motopompe de mare capacitate, bărci și autospeciale cu echipamente pentru evacuarea apei.
De asemenea, în județele vizate de vremea rea, cursurile de apă vor fi atent monitorizate, pentru
a stabili dacă nivelul debitelor poate produce efecte asupra populației.
Totodată, dacă situația din teren o va impune, la nivelul inspectoratelor pentru situații de
urgență se vor activa grupele operative și centrele județene de coordonare și conducere a intervenției,
care au în componență reprezentanți ai tuturor structurilor cu atribuții în managementul situațiilor de
urgență.
Recomandăm cetățenilor din zonele vizate de atenționări să ia măsuri pentru curățarea
șanțurilor și rigolelor de scurgere, pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale, precum și
parcarea autoturismelor în zone ferite, pentru limitarea posibilelor efecte negative.
Evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase este permanent monitorizată prin Centrul
Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la nevoie, fiind posibilă
completarea forțelor și tehnicii de intervenție de la alte inspectorate care nu se află sub incidența
avertizărilor de vreme rea.
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