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Măsuri pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor foarte
scăzute
Ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute prognozate pentru următoarele zile și
în Județul Arad, Instituția Prefectului – Județul Arad, a cerut instituțiilor competente
luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea sau diminuarea potențialelor efecte
negative. Furnizorii de utilități din Județul Arad trebuie să asigure alimentarea în condiții
optime a populației și agenților economici cu energie electrică, energie termică, gaze
naturale și apă potabilă, precum și rezolvarea cu maximă operativitate a oricăror
deranjamente sau incidente în exploatare, astfel încât să fie menținut confortul termic în
imobile. Echipajele de Ambulanță, în colaborare cu Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală
trebuie să identifice toate persoanele fără adăpost și să le transporte la adăposturile
amenajate. De asemenea, unitățile de primiri urgențe au obligația de a primi persoanele
fără adăpost care se prezintă la acestea, chiar dacă nu au nevoie de asistență medicală
imediată, urmând să contacteze echipajele de ambulanță care vor transporta acele
persoane la adăposturile amenajate. Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Arad
va controla modul în care sunt respectate şi aplicate prevederile O.U.G. nr.99/2000,
aprobată prin Legea nr. 436/2001, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.
Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad recomandă populației să ia următoarele
măsuri de prevenire a efectelor negative ce pot fi cauzate de temperaturile scăzute:
- Persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, respectiv persoane cu vârsta de peste
65 de ani, persoane cu boli cronice (în special boli respiratorii și cardiovasculare,
boli metabolice), copii și bătrâni instituționalizați, gravide, vor evita deplasările
care creează premisele decompensării în condițiile diferențelor bruște de
temperatură;
- Folosirea unor articole de îmbrăcăminte adecvate valorilor termice, în condițiile
în care vremea va deveni geroasă, dacă este neapărat necesară deplasarea în
spații deschise;

-

-

-

-

Respectarea măsurilor de igienă personală (spălarea cu apă și săpun a mâinilor,
folosirea batistelor pentru strănut și tuse, respectarea unui regim de viață sănătos
– alimentație bazată pe legume și fructe, odihnă și mișcare) sunt esențiale pentru
prevenirea îmbolnăvirilor prin afecțiuni respiratorii, și în special prin gripă;
Acordarea atenției deosebite în cazul copiilor și anume evitarea situațiilor în care
aceștia sunt lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate, evitarea
transporturilor pe distanțe lungi în vehicule fără posibilități de climatizare și
neechipate corespunzător;
Consumul unei alimentații bogate în proteine, fructe și legume;
În perioada geroasă se recomandă consumarea ceaiului cald;
Evitarea consumului de băuturi alcoolice;
Locuințele și spațiile închise de locuit să fie încălzite corespunzător și trebuie
evitată utilizarea instalațiilor improvizate, care pot duce la intoxicații cu
monoxid de carbon;
În cazul alterării stării de sănătate să se evite automedicația, fiind recomandat ca
bolnavii să se prezinte la cabinetul medicului de familie.

„Recomand tuturor locuitorilor Județului Arad să respecte aceste indicații ale
Direcției de Sănătate Publică, astfel încât sănătatea lor să nu fie pusă niciun moment
în pericol. De asemenea recomand evitarea deplasărilor care nu sunt necesare și care
necesită un timp mai îndelugat petrecut înafara spațiilor încălzite. Nu în ultimul rând
doresc să atrag atenția celor care intenționează să efectueze deplasări în zonele din
țară afectate de viscol și de căderile masive de zăpadă. Înainte de efectuarea deplasării,
aceștia trebuie să se informeze asupra stării drumurilor, în acest moment mai multe
drumuri din zona de sud-est a țării sunt închise, să consulte mersul trenurilor,
autobuzelor sau al avioanelor pentru a identifica eventualele curse anulate, să se
asigure că autoturismele lor sunt echipate corespunzător circulației în condiții de
iarnă. Toate instituțiile cu atribuții în domeniu din Județul Arad sunt pregătite să
aplice măsurile ce se impun pentru evitarea unor efecte negative ale temperaturilor
foarte scăzute, însă este important ca și populația să își ia unele măsuri preventive
necesare pentru a preîntâmpina producerea unor situații de urgență”, a declarat
Prefectul Județului Arad, Cosmin Pribac.
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