
REGULI 1W COMPORTARE SI DE ACTIUNE A POPULATIEI IN CAZUL PRODUCERII ACCIDENTELOR CHIMICE IN CARE
SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

Fan de Pre-Dezastru:

- Informaţi-vă asupra sane de rISC substanţelor
toxice industriale fol~siie zonelor de pericol !
- Participaţi Ia exerci4iile tie ~rotecţie civilă,
procuraţi-vă materiak cu eguli de comportare şi
acţiune fn caz de dezas~re si nsu~ţi-vi-Ie !
- Evitaţi amplasarea ocuinţe or în apropierea unor
instalaţii cu procese de —‘Sc!
- Procuraţi-vă materiaie äe eanşare!
- Reahzaţi-vă rezerve c~e inedicamente de urgenţă şi
primă necesitate!
- Asiguraţi-vă mijloace tie protectie individuală
speciale (mascä conra gazelor, aparat de respiraţie,
costume de protecţiei ~u izn~rovizate !
- Pregâtiţi-vâ o rezerÄ ;eunanentâ de apä şi
alimente !
- Procuraţi-vă un radoreeep’or Cu baterii !
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Faza de Dezastru:

- Urmaţi mntocmai anunţurile tacute de Inspeetoratul
General pentru Situaţii de Urgenţâ şi a Comitetului
Local pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiulul
Oneşti. prin intermediul mass mediei sau prin
semnalele de alarmare !
- Luaţi lucruńle lâsate afară (jucârii, rufe etc.) şi
animalele de companie in casă.
- Inchideţi animalele in grajduri.
- Arunţaţi-vă vecinu şi prietenii despre pericolul
chimic (de preferinţâ prin telefon)!
- Acăpostiţi-vâ in locul stabilit şi etanşaţi toate intrârile
şi ie~irile pentru a evita pătrunderea agentuiui toxic!
- Dacä adăpostirea se face in propria casâ sau
apartament, etanşaţi toate uşile şi ferestrele şi râmâneţi
într-o cameră cu cât mai puţine uşi şi ferestre ! Mergeţi
într-o încăpere situatâ cât mai sus pe faţa opusâ
pericolului !
- lnchideţi toate instalaţiile cu pericol (gaze, apă,
curent electric) !
- Oçriţi toate ventilatoarele şi instalaţiile de aer
condiţionat ! Etanşaţi deschiderile de ventilare cu folie
de plastic şi bandâ adezivâ !
- Ţineţi Ia îndemână mijloacele de protecţie
respiratorie şi folosiţi-le dacâ este cazul !
- Asiguraţi-vă câ aveţi acces Ia rezerva de apä şi
alimente şi câ nu sunt afectate de accidentul chimic !
- Porniţi radiourile şi televizoarele şi fiţi atenţi Ia
anunţurile care se fac!
- N~ pârăsiţi locul de adâpostire pânâ flu se anunţă câ
acest lucru este posibil !

Fan Post-Dezastru:

- Nu părăsiţi adăpostul sau locuinţa chiar dacă
pericolul a trecut, riscaţi să incurcaţi intervenţia
forţelor specializate!
- Ascultaţi cu atenţie mesajele către populaţie
transmise prin mass media !
- Verificaţi dacâ vecinii şi prietenii au problem; în
cazul în care existâ probleme acordaţi-le primul
ajutor şi chemaţi ambulanţa !
- Respectaţi restńcţiile de cirçulaţie şi consum !
- Reveniţi Ia activitâţile cotidiene, remediind
eventualele pagube!
- Reţineţi înväţămintele trase din aceste situaţii şi
pregătiti-vă continuu pentru a putea face faţä unor
alte eventuale asemenea evenimente !
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