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Comunicat de presă – cod galben pentru temperaturi scăzute și viscol

În perioada instituită pentru cod galben pentru temperaturi scăzute și viscol, prefectul
Județului Arad, doamna Florentina Horgea, precizează că abordarea membrilor Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență trebuie să se desfășoare sub semnul vigilenței și, nu în
ultimul rând, al prudenței.
În acest context, le recomandă cetățenilor să evite petrecerea unui timp îndelungat la
temperaturi scăzute, mai ales în cazul persoanelor care suferă de diverse afecțiuni, să poarte
îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, iar orice situație de risc să fie sesizată la numărul unic de
urgență 112.
Persoanelor care pornesc la drum li se recomandă să aibă autoturismele echipate de iarnă,
să se deplaseze cu viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță între autovehicule și să
folosească frâna de motor. De asemenea, înainte de a porni la drum, se recomandă verificarea
funcționării instalației de încălzire, precum și existența unei cantități suficiente de combustibil.
.
Recomandări pentru populație pentru această perioadă:
 Îmbrăcați-vă gros și evitați expunerea în frig pentru perioade mari de timp;
Pe timpul cât stați afară, mișcați-vă permanent pentru a vă păstra căldura corporală;
 Evitaţi, pe cât posibil, extenuarea; efortul fizic în condiţii de frig vă poate cauza grave
probleme de sănătate;
 Mâncaţi regulat şi consumaţi multe lichide; Evitați excesul de cofeină ori alcool;

 Protejaţi persoanele în vârstă, copiii, femeile gravide şi pe cei cu probleme de sănătate din
anturajul dumneavoastră;
 Anunțați autorităţile locale cu privire la persoanele fără adăpost pe care le întâlniţi sau
despre care aveţi cunoştinţă;
 Încercaţi să asiguraţi animalelor condiţii corespunzătoare de hrănire şi adăpostire;
 Atenție la utilizarea mijloacelor de încălzire și a instalațiilor electrice;
 Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi pe clădiri;
 Urmăriți permanent avertizările autorităților și aplicația DSU.
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