
 

REGULI  DE COMPORTARE ȘI DE ACȚIUNE A POPULAȚIEI   ÎN CAZUL PRODUCERII  ACCIDENTELOR CHIMICE ÎN CARE 

SUNT  IMPLICATE  SUBSTANȚE  PERICULOASE 

 

 

Faza de Pre-Dezastru: 

 

- Informați-vã asupra sursei de risc, substanțelor 

toxice industriale folosite, zonelor de pericol ! 

- Participați la exercițiile de protecție civilã, 

procurați-vã materiale cu reguli de comportare și 

acțiune în caz de dezastre și însușiți-vi-le ! 

- Evitați amplasarea locuințelor în apropierea unor 

instalații cu procese de risc! 

- Procurați-vã materiale de etanșare! 

- Realizați-vã rezerve de medicamente de urgențã și 

primã necesitate! 

- Asigurați-vã mijloace de protecție individualã 

speciale (mascã contra gazelor, aparat de respirație, 

costume de protecție) sau improvizate ! 

- Pregãtiți-vã o rezervã permanentã de apã și 

alimente ! 

- Procurați-vã un radioreceptor cu baterii ! 

 

 

 

 

Faza de Dezastru : 

 

- Urmați întocmai anunțurile fãcute de Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgențã și a Comitetului 

Local pentru Situații de Urgență a Municipiului 

Onești, prin intermediul mass mediei sau prin 

semnalele de alarmare ! 

- Luați lucrurile lãsate afarã (jucãrii, rufe etc.) și 

animalele de companie în casã. 

- Închideți animalele în grajduri. 

- Anunțați-vã vecinii și prietenii despre pericolul 

chimic (de preferințã prin telefon) ! 

- Adãpostiți-vã în locul stabilit și etanșați toate intrãrile 

și ieșirile pentru a evita pãtrunderea agentului toxic ! 

- Dacã adãpostirea se face în propria casã sau 

apartament, etanșați toate ușile și ferestrele și rãmâneți 

într-o camerã cu cât mai puține uși și ferestre ! Mergeți 

într-o încãpere situatã cât mai sus pe fața opusã 

pericolului ! 

- Închideți toate instalațiile cu pericol (gaze, apã, 

curent electric) ! 

- Opriți toate ventilatoarele și instalațiile de aer 

condiționat ! Etanșați deschiderile de ventilare cu folie 

de plastic și bandã adezivã ! 

- Țineți la îndemânã mijloacele de protecție 

respiratorie și folosiți-le dacã este cazul ! 

- Asigurați-vã cã aveți acces la rezerva de apã și 

alimente și cã nu sunt afectate de accidentul chimic ! 

- Porniți radiourile și televizoarele și fiți atenți la 

anunțurile care se fac ! 

- Nu pãrãsiți locul de adãpostire pânã nu se anunțã cã 

acest lucru este posibil ! 

 

Faza Post-Dezastru : 

 

- Nu pãrãsiți adãpostul sau locuința chiar dacã 

pericolul a trecut, riscați sã încurcați intervenția 

forțelor specializate! 

- Ascultați cu atenție mesajele cãtre populație 

transmise prin mass media ! 

- Verificați dacã vecinii și prietenii au probleme, în 

cazul în care existã probleme acordați-le primul 

ajutor și chemați ambulanța ! 

- Respectați restricțiile de circulație și consum ! 

- Reveniți la activitãțile cotidiene, remediind 

eventualele pagube ! 

- Rețineți învãțãmintele trase din aceste situații și 

pregãtiți-vã continuu pentru a putea face fațã unor 

alte eventuale asemenea evenimente ! 
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