SEMNIFICAȚIA CODURILOR DE CULORI
PRIVIND FENOMENELE METEOROLOGICE ȘI
HIDROLOGICE PERICULOASE

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
PRIMARIA COMUNEI GUGESTI

CODUL VERDE:

STIMATE CETĂȚEAN !
Inundațiile sunt volume de apă ce trec peste
albiile râurilor, lacurilor scufundând regiuni întregi de
pămînt .
O inundație poate fi cauzată de precipitații
intense prelungite , de prăbușirea barajelor , de viituri
cauzate de furtună .
Din moment ce majoritatea populației trăiește în
apropierea unui râu , lac sau ocean inundațiile sunt o
amenințare pentru sute de milioane de oameni , cauzând
pierderi de vieți omenești , bunuri și contaminarea apei
potabile .
Acest lucru presupune un stoc de provizii
suficient pentru citeva zile : apă , alimente conserve ,
lanternă, baterii, haine de schimb, pastile pentru dureri,
medicamente diverse boli cum ar fi astm, diabet,
hipertensiune .
Asigură-ți locuința pentru eventualitatea unor
distrugeri provocate de inundații .

REȚINEȚI !
ACEST TIP DE CALAMITATE ESTE PRECEDAT
DE INTERVALE MARI DE PREVENIRE .

Nu indică nici o precauţie particulară pentru
perioada imediat următoare, dar nu implică o
vreme frumoasă sau neapariţia în următoarele
zile a unor fenomene meteorologice periculoase
ce pot perturba diverse activităţi.

COD GALBEN:
Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului
apei neconducând la pagube semnificative, dar
necesită o vigilenţă sporită în cazurile de
activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii.
Depăşire COTE DE ATENŢIE.

COD PORTOCALIU:
Risc de viituri generatoare de revărsări
importante, susceptibile de a avea impact
semnificativ asupra vieţii colectivităţilor şi
siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire
COTE DE INUNDAŢIE.

COD COD ROŞU:
Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi
generalizată asupra siguranţei persoanelor şi
bunurilor. Depăşire COTE DE PERICOL.

ASCULTAȚI CU LUARE-AMINTE
AVERTIZĂRILE AUTORITĂȚILOR DE
SPECIALITATE!
Avertizările meteorologice şi hidrologice,
care se emit în cazul producerii de fenomene
meteorologice şi hidrologice periculoase la scară
naţională, se transmit de către Administraţia
Naţională de Meteorologie şi Institutul
Naţional de Hidrologie

Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă
transmite avertizările meteorologice şi hidrologice,
prin intermediul Centrului operaţional al
Inspectoratului judeţean pentru situaţii de
Urgenţă la Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă din zonele potenţial afectabile.
Comitetul local pentru situaţii de urgenţă
transmite avertizările meteorologice şi hidrologice,
prin intermediul Centrului Operativ cu activitate
temporară intregii populații a comunei și obiectivelor
social economice situate în zonele inundabile .

Reguli de comportare în timpul producerii unei
inundații

Răspunsul Autorităților Locale în timpul
producerii unei inundații

Ce trebuie să faceţi înainte de inundaţie ?
Interesaţi-vă la oficialităţile locale dacă
proprietatea dvs. se află într-o zonă predispusă la
inundaţii sau cu risc ridicat. (Ţineţi minte că şi în afara
zonelor cu risc înalt se produc deseori inundaţii).
Întreţineţi şanţurile de scurgere din gospodărie si
de la drumul de acces în gospodărie. Nu le blocați cu
altceva ( lemne pietriș etc. ) , nu lăsaţi sa se adune resturi
vegetale sau gunoaie.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de
Urgență al comunei Gugești va dispune convocarea de
urgență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și
Avertizarea populatiei prin Sirena Electronică amplasată
la Sediul Primăriei .
Se vor transmite mesaje cu regulile de protecție
și intervenție specifice pentru inundație și la nevoie
semnnalul la DEZASTRE :

Ce trebuie să faceţi în timpul inundaţiei ?
Daca exista o şansă oricât de mica de apariţie a
unei inundaţii instantanee, găsiţi modalitatea de a va
muta cat mai repede intr-o zona mai înalta.
Ascultaţi posturile de radio sau televiziune
pentru informaţii locale.
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 comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre
locurile de refugiu cele mai apropiate.
La părăsirea locuinţei, luaţi documentele
personale, o rezervă de alimente, apă, trusa sanitară, un
mijloc de iluminat, un aparat de radio şi pe timp friguros,
şi îmbrăcăminte mai groasă.
Apa provenită din inundaţii poate fi contaminată
cu substanţe chimice, substanţe toxice sau cu diverse alte
deşeuri. Dacă aţi venit în contact cu apa provenită din
inundaţii, spălaţi-vă pe mâini cu săpun şi apă
dezinfectată.
Nu vă deplasaţi prin apa curgătoare. Apa
curgătoare de numai 15 cm adâncime vă poate doborî de
pe picioare. Dacă este necesar să vă deplasaţi prin zone
inundate, faceţi-o acolo unde apa nu este în mişcare.
Folosiţi un băţ pentru a verifica dacă solul din faţa dvs.
este stabil, pentru a evita obstacolele.

Alarmă la Dezastre - 5 sunete ( impulsuri ) a 16
secunde fiecare cu pauze de 10 secunde între ele .
Încetarea alarmei - Sunet continuu, cu durata de
2 minute .
Șeful Centrului Operativ pune în aplicare
schema de anunțare a Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență .
Comitetul Local pentru Situații de Urgență
coordonează intrarea în dispozitiv a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență și emite Hotărâri .
Centrul Operativ cu Activitate Temporară se
informează despre situația creată și transmite Rapoarte
Centrului Operațional Județean .
Vicepreședintele Comitetului Local pentru
Situații de Urgență indeplinind și funcția de Șef al
Centrului de Conducere și Coordonare a Evacuării
pregătește asigurarea cazării și hranei populației
sinistrate .
În acest sens Comitetul Local pentru Situații de
Urgență al Comunei Gugești va pune la
dispoziție următoarele spații de cazare :
Sala de Sport de la Scoala nr. 1, Sala de
Spectacol de la Caminul Cultural, Sali de clasa
la Scoala nr. 1și Școala nr.4 Oreavu .
Prepararea, distribuirea hranei se va face la:
Grădinița cu Program Prelungit, Gradinița nr.
1 și Grădinița nr.4 Oreavu .

Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență conduce activitatea de intervenție a personalului
din structura Serviciului Voluntar .
Formația de intervenție a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență participă la cercetarea zonei
afectate de inundații , salvarea și acordarea primului
ajutor medical persoanelor rănite , precum și la
evacuarea apelor din gospodării .
Grupa de evacuare asigură evacuarea populației
care nu se poate autoevacua din zona de pericol către
punctele de adunare și îmbarcare .
După îmbarcare populația sinistrată este
transportată către centrele de primire a sinistraților unde
se vor asigura condițiile necesare supravițuirii .
Președintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei Gugești
Primar,
Vatră Vasile
Telefon 0745264420
Vicepreședintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei Gugești
Viceprimar,
Diniță Florin
Telefon 0742246273
Șef Centru Operativ cu Activitate Temporară
al comunei Gugești
Secretar,
Răducă Victoria
Telefon 0753096052
Șef Serviciu Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Gugești
Chirilă George Gabriel
Telefon 0753096054

