
INUNDAŢII    -   DATE GENERALE

Inundaţiile pot fi prevăzute, cu excepţia celor instantanee,
care se manifestă similar spargerii unui baraj. Astfel, acest tip de
dezastru este precedat, de obicei, de intervale mari de prevenire.
In  funcţie  de  amploarea  lor,  inundaţiile  pot  distruge  imobile,
poduri şi recolte, pot ucide oameni, animale domestice şi fauna. 

Inundaţiile  ce  se  produc  instantaneu  (ruperea  unui
baraj/dig sau ploaia torenţiala cu cantitate mare de apă pe unitatea
de timp şi suprafaţă) sunt provocate de volume extreme de apă ce
apar  brusc  şi  curg  rapid,  acoperind  mari  suprafeţe.  Datorită
instalării  lor  rapide,  inundaţiile  instantanee  sunt  dificil  de
prevăzut şi le oferă oamenilor puţin timp pentru a scăpa în locuri
mai  înalte  şi  a  lua  cu  ei  apă  potabilă,  alimente,  îmbrăcăminte
groasă,  mijloace  de  comunicare  şi  alte  articole  esenţiale  pentru
asigurarea supravieţuirii.

După producerea inundaţiei pot apărea riscurile izbucnirii
unor  epidemii,  cele  mai  probabile  fiind  bolile  infecţioase  cu
transmitere hidrică (holeră, hepatita A).

Inundaţiile  pot  să  apară oricând şi  oriunde.  Există  multe
zone predispuse la inundaţii pe tot cuprinsul ţarii, având diferite
nivele de risc. Inundaţiile pot afecta pe oricine!

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). Aflaţi care sunt semnalele oficiale de avertizare pentru
inundaţii  şi  ce  trebuie  să  faceţi  când  le  auziţi.  De  asemenea,
întrebaţi cum vă puteţi proteja casa de inundaţii. 
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REGULI DE COMPORTARE ŞI MĂSURI DE
PROTECŢIE PE TIPURI DE RISC:

INUNDAŢIILE
 

Important nu este ca să prevezi viitorul, ci ca tu să
fii pregătit pentru confruntarea cu el.

Pericle, 500 î.Chr. 

S.V.S.U. BUESTI



CE TREBUIE SĂ FACI ÎN CAZ DE INUNDAŢII?

Inundaţiile şi alunecările de teren se datorează în mare parte 
distrugerii pădurilor în bazinele hidrografice. Pădurile au un rol 
important în protejarea versaţilor de eroziune. În absenţa lor, 
versanţii se prăbuşesc, apar torenţii care distrug malurile, 
colmatează albiile râurilor şi conduc la revărsări catastrofale de ape. 
Singura soluţie pe termen lung este dezvoltarea fondului forestier.

Semnalul de alarmă la inundaţii

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.

           Cum trebuie să reacţionezi în caz 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 cale de scăpare în acest caz este echipa de salvare 
care vine după retragerea apelor.

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 activităţi se desfăşoară 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.
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