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REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII 
                           INUNDAŢIILOR 

 
 învaţă semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile; 
 ascultă informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice; 
 semnalează autorităţilor locale inundaţiile, alunecările de teren şi 

accidentele majore; 
 păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile; 
 la evacuare, ia cu tine alimente pentru a le folosi pe drum. 

 
                  VIITURA 
 

   Cum apare viitura ? 
 

Viitura este provocată de un aport de apă (ploaie torenţială, furtună, topirea 
zăpezii) asupra unui râu. Viiturile apar atunci când toate apele afluente unui râu 
primesc apă în exces. Într-o albie ce are deja un volum de apă curgătoare, viitura 
împinge apa existentă, astfel că valul principal este o apă curată, urmată de apă 
tulbure încărcată cu pietre, sol, vegetaţie. În albiile seci, efectul este mai mare, 
pentru că acestea permit viiturii să atingă viteze mari. După viitură, nivelul apei 
scade, cu excepţia cazurilor când debitul ploii creşte.    

La râurile mari, revenirea apei la debitul normal poate dura zile sau 
săptămâni. În cazul unor succesiuni de precipitaţii, vor apărea mai multe valuri de 
viitură.    

Dacă eşti în aproprierea apei, înainte de viitură vei simţi un curent de aer 
neobişnuit. Încearcă să ajungi pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe cât 
posibil a impactului cu viitura. Nu fugi prin apă şi nu înota, pentru că riscul de 
hipotermie creşte prin udarea completă a corpului. Dacă ai rămas izolat cu un 
grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi, aşezaţi şi grupaţi spate în spate 
pentru a reduce pierderile de căldură. Economiseşte lumina şi hrana şi pune repere 
pentru a urmări evoluţia nivelului apelor. Nu uita că cei prinşi de viitură în locuri 
izolate nu au murit niciodată de frig sau de foame, ci întotdeauna pentru că au 
încercat să înfrunte apele furioase. Singura salvare în acest caz este echipa de 
salvare care vine după retragerea apelor. 
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Ce faci dacă inundaţia te surprinde acasă  
 

Adu în casă sau pune culcate la pământ într-un loc sigur mobila de curte, 
uneltele de grădină sau alte obiecte care pot fi suflate de vânt sau luate de apă. 
Blochează ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, apă, 
obiecte care plutesc sau aluviuni. Evacuează animalele şi bunurile de valoare în 
locuri de refugiu cunoscute. Încuie uşile casei şi ferestrele după ce închizi apa, 
gazul şi instalaţiile electrice. 

 
Ce faci dacă inundarea casei este iminentă  
 

Mută obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei. 
Deconectează aparatele, părăseşte locuinţa şi mergi spre etaje superioare, 
acoperişuri, înălţimi. 
 

Ce faci dacă se ordonă evacuarea  
 

Respectă ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul 
rând din zonele cele mai periclitate. Înainte de părăsirea locuinţei întrerupe 
alimentarea cu apă, gaze, energie electrică şi închide ferestrele. Scoate animalele 
din gospodărie şi dirijează-le către locurile care oferă protecţie. Ia cu tine 
documentele personale, alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, un 
radio. După sosirea la locul de refugiu, comportă-te cu calm, ocupă locurile 
stabilite, supraveghează copiii, respectă măsurile stabilite. 
 
 Viaţa dumneavoastră este mult mai preţioasă !!! 
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Ce faci la reîntoarcerea acasă  
 Nu intra în locuinţă în cazul în care aceasta a fost  avariată sau a devenit 

insalubră.  
 Nu atinge firele electrice.  
 Nu consuma decât apă fiartă. 
 Consumă alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate 

de organele sanitare.  
 Nu folosi instalaţiile de apă, gaze, electricitate decât cu aprobare. 
 Acordă ajutor victimelor inundaţiilor.  
 Execută lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, curăţirea locuinţei şi 

mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor. 
Umanitatea faţă de victimele unui dezastru 

Persoana afectată trebuie sprijinită să treacă peste clipele dificile prin 
demonstrarea solidarităţii si compasiunii semenilor care-i vin în ajutor. Ea trebuie 
sprijinită să-şi mobilizeze resursele cât mai repede pentru a se reabilita în timpul 
cel mai scurt. 

ÎN ORICE SITUAŢIE PĂSTRAŢI-VĂ CALMUL! 
ÎN CAZ DE PERICOL APELAŢI NUMĂRUL UNIC DE URGENŢĂ  

111122 
                 Să fim aproape de semenii noştrii ! 
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