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Inundaţia apare atunci când albia unui râu nu poate prelua toată apa provenită din
precipitaţiile atmosferice. Într-un bazin hidrografic mic, este posibil ca apele unui râu să crească sau
să scadă într-un interval de câteva minute sau câteva ore. În cazul râurilor mari creşterea şi
descreşterea apelor poate dura mult. În consecinţă, în cazul râurilor mari, inundaţiile pot dura câteva
zile, deoarece e nevoie de timp ca toată apa care cade în amonte să se scurgă.

● Identificaţi barajele existente în zona în care locuiţi şi determinaţi dacă ele reprezintă un
potenţial pericol pentru dvs.
● Afişaţi numerele de telefon ale serviciilor de urgenţă lângă telefon. Învăţaţi copiii să sune la
112.
● Fiţi pregătit pentru evacuare. Familiarizaţi-vă cu rutele de evacuare din comunitatea dvs. şi
aflaţi unde puteţi găsi zone înalte. Planificaţi şi exersaţi cu familia dvs. o rută de evacuare în caz de
inundaţii.
● Pregătiţi-vă să supravieţuiţi pe cont propriu pentru cel puţin trei zile. Alcătuiţi un set de
provizii pentru dezastre. Păstraţi şi împrospătaţi un stoc de alimente şi de apă potabilă suplimentară.
● Păstraţi documentele importante şi obiectele personale de neînlocuit (cum ar fi fotografiile)
într-un loc unde nu se vor deteriora. Dacă se prefigurează o inundaţie majoră, luaţi în considerare
depozitarea acestora într-un loc mai sigur decât locuinţa dvs.
● Învaţaţi cum să întrerupeţi utilităţile, cum ar fi alimentarea cu curent electric, gaz şi apă, de
la întrerupătoarele şi supapele principale. Aflaţi cum funcţionează sistemul de încălzire.
● Cumpăraţi şi instalaţi pompe de apă, pe care să le puteţi alimenta şi de la generatoare de
rezervă în cazul întreruperii curentului.
● Instalaţi supape de siguranţă (anti-retur) pe conductele de canalizare, pentru că în caz de
inundaţii apa să nu poată pătrunde prin acestea în locuinţa dvs.
● Izolaţi pereţii fundaţiilor cu materiale hidroizolante, pentru a preveni infiltrarea şi erodarea
de către apă a structurii de rezistenţă a imobilelor.
● Întreţineţi şanţurile de scurgere din gospodărie şi de la drumul de acces în gospodărie. Nu
plantaţi altceva decât iarbă, nu lăsaţi să se adune resturi vegetale sau gunoaie
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● NU ignoraţi avertizările transmise de autorităţi. Viiturile produse noaptea pot face multe
victime.
● Participaţi la ridicarea digurilor din saci de nisip.
● Evacuaţi zona dacă autorităţile recomandă acest lucru.
● Dacă n-aţi reuşit să plecaţi la timp din casă, urcaţi-vă pe acoperiş şi aştepaţi să fiţi salvat.
● 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.
● Asiguraţi-vă locuinţa. Dacă aveţi suficient timp, fixaţi sau mutaţi înăuntru toate bunurile
aflate afară.
● Mutaţi bunurile esenţiale la etajele superioare.
● Dacă vi se solicită de către autorităţile locale, întrerupeţi utilităţile de la panourile sau
valvele principale.
● Deconectaţi toate aparatele electrice. Nu atingeţi echipamentele electrice dacă sunteţi ud
sau dacă staţi în apă.
● Umpleţi cu apă căzile şi chiuvetele, alte recipiente, pentru cazul în care apa devine
contaminată sau furnizarea ei se va întrerupe.
● Înainte de a le umple, curăţaţi-le prin spălare cu cloramină.
● Puneţi la adăpost animalele din gospodărie dirijându-le către locurile care oferă maximă
protecţie.
● 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, îmbrăcăminte mai groasă.
● Păstraţi în permanenţă setul de provizii pentru dezastre la îndemână.
● Dacă vi se spune să vă evacuaţi locuinţa, conformaţi-vă imediat.
● 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, făceţi-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.
● NU treceţi cu maşina prin zone inundate. 15 cm de apă ajung până la caroseria majorităţii
autoturismelor, cauzând pierderea controlului şi posibila împotmolire. 30 cm de apă sunt suficienţi
pentru ca majoritatea autovehiculelor să plutească.
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● Evitaţi apa provenită din inundaţie. Aceasta poate fi contaminată cu petrol,
benzină sau diverse deşeuri din canalizări. De asemenea, apa poate fi încărcată
electric datorită unor linii electrice subterane sau cabluri căzute la pământ.
● Fiţi precaut în zonele în care apele s-au retras. Drumurile pot fi erodate şi pot
să se prăbuşească sub greutatea unui autovehicul.
● NU vă apropiaţi de cablurile electrice căzute la pământ şi anunţaţi imediat
compania de electricitate.
● NU vă apropiaţi de zonele de dezastre stabilite de autorităţi, exceptând cazul
în care acestea solicită voluntari.
● Întoarceţi-vă acasă doar când autorităţile consideră că o puteţi face în
siguranţă. Înainte de a reveni în locuinţa dvs., inspectaţi clădirea şi asiguraţi-vă că nu
există modificări structurale.
● Când reveniţi în locuinţa dvs., nu folosiţi chibrituri, brichete sau alte obiecte
ce produc o flacără deschisă, deoarece există posibilitatea să se fi strâns gaz în
interior. Dacă simţiţi miros de gaz sau auziţi un şuierat, deschideţi un geam, părăsiţi
locuinţa rapid şi sunaţi compania de gaze de la un vecin.
● Pentru siguranţa dvs., nu reporniţi curentul înainte ca reţeaua electrică din
locuinţă să fie verificată de către un electrician autorizat.
● Spălaţi-vă frecvent pe mâini cu săpun şi apă curată, dacă veniţi în contact cu
apa provenită din inundaţii.
● Aruncaţi mâncarea care a intrat în contact cu apa provenită din inundaţii,
inclusiv conservele.
● Fierbeţi apa de băut şi cea folosită la prepararea mâncării până când
autorităţile o declară potabilă.
● Urmăriţi ştirile pentru a afla unde vă puteţi adresa pentru a fi ajutaţi să obţineţi
adăpost, îmbrăcăminte şi mâncare.
● În caz de necesitate, apelaţi la cea mai apropiată instituţie medicală pentru a
vă asigura asistenţă de specialitate.
● Reparaţi, cât mai curând posibil, rezervoarele septice, ţevile şi conductele
de apă şi canalizare, fântânile, instalaţiile sanitare şi de salubritate stricate. Instalaţiile
sanitare şi sistemele de canalizare defecte reprezintă un risc serios pentru sănătate.

