MUNICIPIUL ROMAN
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
COMUNICAT ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR DIN
MUNICIPIUL ROMAN
Având în vedere prognoza meteo comunicată de Administraţia Naţională de
Meteorologie pentru zilele 7 şi 8 iulie 2015 se recomandă respectarea următoarelor
măsuri:
-interzicerea folosirii apei din fântânile şi izvoarele existente pe raza
Municipiului Roman (cu atenţionarea “apa nu este bună de băut”).
-medicii de familie vor asigura serviciul la cabinetele medicale cu
prioritate intre orele 1000-1800 pentru acordarea primului ajutor persoanelor afectate de
caniculă.
-evitarea pe cât este posibil a deplasărilor persoanelor în vârstă şi bolnave
între orele 1000-1800 datorită temperaturilor foarte ridicate.
-se interzice scăldatul pe râurile Moldova şi Siret.
-nu consumaţi alcool deoarece acesta favorizează deshidratarea şi se
diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;
-interzicerea focului deschis în spaţiile de agrement (parc, ştrand şi pe
malul apelor).
-aprovizionarea cu alimente să se facă cu prioritate dimineaţa şi seara.
-operatorii economici să-şi adapteze programul de lucru în funcţie de
efectele temperaturilor.
-se va interzice organizarea de evenimente sportive, culturale, artistice şi
adunărilor populare.
Totodată dorim să reamintim populaţiei cîteva măsuri generale ce trebuie luate pe
timpul secetos pentru a se feri de incendii :
- interzicerea utilizării focului deschis in zonele afectate de uscăciune avansată;
- restricţionarea efectuării, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari
care creeaza condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de
substanţe volatile sau supraîncalziri excesive;
- asigurarea protejării faţa de efectul direct al razelor solare a recipientilor,
rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze
lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra (copertine, soproane deschise etc) sau,
după caz, prin răcire cu perdele de apă rece;
- depozitarea furajelor se va face la minim 10 m de construcţii, depozite sau
grajduri de animale.
- asigurarea şi verificarea zilnica a rezervoarelor de apă pentru incendiu.
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