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PRELUNGITE - 2017

Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfăşurarea normală a activităţilor
sociale şi economice.
Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase la nivel judeţean se realizează de
către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova prin grupul de suport tehnic, dar şi de
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în vederea iniţierii şi asigurării unor măsuri specifice de
intervenţie.
Persistenţa temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate influenţa negativ starea de
sănătate a populaţiei, îndeosebi a grupelor de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor
instituţiilor, atât din cadrul administraţiei publice locale cât şi al serviciilor publice deconcentrate/
descentralizate.
Mijloacele materiale şi umane aflate la dispoziţia comitetului judeţean, respectiv la comitetele
locale pentru situaţii de urgenţă, coroborate cu dispersia în teritoriu şi creşterea numerică a situaţiilor
de urgenţă determinate de caniculă şi/sau secetă prelungită, implică necesitatea utilizării capacităţilor
de care dispune Filiala Prahova a Crucii Roşii, precum şi alte organizaţii neguvernamentale din
domeniul protecţiei sociale, fundaţii şi societăţi furnizoare de servicii de îngrijiri la domiciliu.

*

*
*

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PREVENIREA ŞI ATENUAREA
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EFECTELOR CANICULEI ŞI SECETEI PRELUNGITE
1. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ
 Ordinul nr. 551(1475)/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi
gestionarea riscurilor cauzate de căderi de grindină şi secetă severă, a Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă în domeniul fitosanitar – invazii ale agenţilor de dăunare şi
contaminare a culturilor agricole şi a Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
ca urmare a incendiilor de pădure;
 OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea organigramei şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a I.G.S.U.;
 H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă;
 H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionare şi atribuţiile serviciilor de
urgenţă profesioniste;
 H.G.R. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 O.M.A.I. nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona
de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;
 O.M.A.I. nr. 886/2005 privind aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional de
înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
 O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea,
organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă
profesioniste;
 O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii
de evacuare în situaţii de urgenţă;
 O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii
de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
 O.M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea
taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă.
2. STRUCTURI IMPLICATE
La elaborarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei
prelungite, precum şi pentru punerea acestuia în practică sunt implicate următoarele instituţii şi
organizaţii judeţene:
 Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova;
 Consiliul Judeţean Prahova;
 Direcţia de Sănătate Publică - Prahova;
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova;
 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova;
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Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Prahova;
Gruparea de Jandarmi Mobila „Matei Basarab” Ploiesti;
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova;
Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova;
Direcţia pentru Agricultură Prahova;
R.N. Pădurilor Romsilva – Direcţia Silvică Prahova;
Garda Forestieră Ploieşti;
A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, SGA Prahova;
Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova;
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova;
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului;
Crucea Roşie Română – Filiala Prahova;
Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova;
S.C. Distrigaz SUD – Sucursala Prahova;
Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A- Regulatorul de Circulatie CFR Ploiesti,
Celula de Urgenţă;
S.C.F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Ploieşti;
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă- judeţul Prahova.







ATRIBUŢII SPECIFICE

1. COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ - PRAHOVA
informează C.N.S.S.U. prin I.G.S.U., privind stările potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă şi iminenţa producerii acestora;
evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul judeţului, stabileşte măsuri şi acţiuni
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea acestora;
declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă pe teritoriul judeţului şi
propune instituirea stării de urgenţă.

2. CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
 identificarea zonelor adiacente drumurilor judeţene în vecinătatea cărora se află terenuri cu
vegetaţie uscată şi care prin incendiere şi degajare de fum dens pot afecta siguranţa rutieră, in
vederea luării masurilor legale pentru prevenirea unor incendii;
 în conformitate cu Hotărârea nr.135 din 30 august 2012 a Consiliului Judeţean Prahova privind
instituirea restricţiei de circulaţie pe drumurile judeţene a vehiculelor cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 7,5 tone în intervalul orar 11.00 – 20.00, din perioadele de avertizare
caniculă – cod portocaliu sau roşu anunţate de Administraţia Naţională de Meteorologie. Se
exceptează de la această restricţie:
 transporturile de animale vii şi produse perisabile de origine animală şi vegetală;
 vehicolele care participăla intervenţii în caz de forţă majoră;
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transporturile funerare;
transporturile poştale;
transporturile pentru distribuţia de carburanţi;
transporturile de mărfuri sub temperatură controlată;
transporturile pentru tractări vehicule avariate;
transporturile pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;
transportul cu vehicule specializate destinate salubrizării;
transportul cu vehicule specializate destinate pentru transportul persoanelor în
comun.
Perioadele de restricţie de circulaţie pe drumurile judeţene vor fi aduse la cunoştinţa
persoanelor interesate prin publicarea unui anunţ pe pagina proprie de internet a Consiliului Judeţean
Prahova şi în mass-media.
În perioadele caniculare sau secetoase, Consiliul Judeţean Prahova va lua măsuri speciale pentru
prevenirea incendiilor specifice, care vor cuprinde:
 identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de
incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de
precipitaţii, urmând a stabili măsuri de protecţie specifice;
 asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe
stingătoare;
 asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze
lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
 restricţionarea efectuării, în anumite perioade din timpul zilei, a unor lucrări care
creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe
volatile sau supraîncălzirii excesive;
 se interzice utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele
afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt;
 utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile
cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi,
etc., respectiv 10 m faţă de materialele sau substanţele combustibile: lemn, hârtie,
textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri
corespunzătoare.









3. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA
În conformitate cu O.M.S. nr. 1168/2008 pentru aprobarea componentei şi atribuţiilor
Comitetului tehnic central şi comitetelor judetene/ municipiului Bucuresti de coordonare a măsurilor
de intervenţie în situaţiile de urgenţă determinate de calamităţi naturale (caniculă) modificat si
completat prin O.M.S. nr. 904/2009, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate publică Prahova emite
DISPOZIŢIA nr. 106/14.06.2017 privind constituirea Comitetului tehnic judeţean de coordonare a
măsurilor de intervenţie în situaţiile de urgenţă determinate de calamităţi naturale (caniculă) din
cadrul D.S.P. Prahova, având are următoarea componenţă:
Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţia/instituţia

1.

Dr. Dobrescu Anca

Director executiv-DSP

Nr. tel.
contact
0745601855

Funcţia în
comitet
Preşedinte
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Nr.crt.

Nume şi prenume

2.

Dr. Cardeş Marius

3.

Dr. Vasyil Rodica

4.

Dr. Trifan Adela

5.

Dr. Schnellbach Simona

6.

Dr. Schnellbach Fabian

7.

Dr. Nicolae Daniel

8.
9.

Dr. Pană Odette
Ec. Niculescu Marius

10.

Dr. Viscan Cătălin

11.

Ec. Alexandru Gheorghe

12.

Ec. Iordănescu Maria

13.

Jr. Pandele Victor

14.

Irimescu Andreea

15.

Ec. Ilie Coriolan

16.

Dr. Tiu Călin

17.

Jr. Burghelea Cristina

18.

Ec. Roşu Denisa

19.

Dr. Ec. Roşu Leonard

20.

Miu Grigoresc Mariana

21.

Ec. Cismas Elena

22.

Nicolae Marian George

23.

Dr. Minescu Irina

24.

Ec. Enoae Cornel

Funcţia/instituţia
Prahova
Coord.Serv de Control în
sănătate publică – DSP
Prahova
Director executiv adj.
Sănătate Publică– DSP
Prahova
Şef Supraveghere în sănătate
publică – DSP Prahova
Preşedinte-Colegiul
Medicilor Prahova
Reprezentant Patronatul
medicilor de familie
Manager general – SAJ
Prahova
Coordonator - UPU-SMURD
Manager – Sp- Jud. de
Urgenţă Ploieşti
Manager – Sp. Pediatrie
Ploieşti
Manger – Sp. Obs.Ginecologie Ploieşti
Manager – Sp. Municipal
Ploieşti
Manager – Sp. de Ortopedie
şi Traumatologie Azuga
Manger – Sp. Orăşenesc
Băicoi
Manager – Sp. de boli
Pulmonare Breaza
Manager – Sp. Municipal
Câmpina
Manager – Sp.
Pneumoftiziologie Drajna
Manager - Sp.
Pneumoftiziologie Floreşti
Manager - Sp. Orăşenesc Sf
Filofteia Mizil
Manager - Sp. Orăşenesc
Sianaia
Manager - Sp. Orăşenesc
Urlaţi
Manager - Sp. Orăşenesc
Vălenii de Munte
Manager Sp. de Psihiatrie
Voila
Manager – Sanatoriul
Balneoclimatic de copii
Buşteni

Nr. tel.
contact

Funcţia în
comitet

0745618904

Vicepreşedinte

0745633365

Membru

0745593643

Membru

0741070851

Membru

0741198765

Membru

0728777201

Membru

0786381324
0740042317

Membru
Membru

0723959252

Membru

0745020575

Membru

0745259150

Membru

0744261131

Membru

0735870090

Membru

0755999663

Membru

0784216165

Membru

0723108051

Membru

0762254162

Membru

0788234410

Membru

0737044410

Membru

0733554510

Membru

0733066008

Membru

0722306410
0759043282
0722260034

Membru
Membru
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În conformitate cu art. 3 din O.M.S. nr. 1168/2008, pentru implementarea unitară a măsurilor
necesare pentru intervenţia rapidă în cazul apariţiei perioadelor cu temperaturi extreme, se definesc
următoarele nivele de alertă în funcţie de codurile meteorologice şi intensitatea măsurilor adoptate :
 Codul verde (<35°C în intervalul orar 11:00 – 17:00) – nu sunt necesare măsuri specifice,
sistem de veghe sezonieră;
 Codul galben (35°-38°C în intervalul orar 11:00 – 17:00) – se instituie măsurile specifice de
alertă;
 Codul portocaliu (38°-40°C în intervalul orar 11:00 – 17:00) – se instituie măsurile de
mobilizare maximă;
 Codul rosu (>40°C în intervalul orar 11:00 – 17:00) – se instituie măsurile de mobilizare
maximă.
Atribuţiile specifice Comitetului tehnic de coordonare de la nivelul D.S.P. Prahova sunt
stipulate în O.M.S. nr. 1168/2008, astfel:
Directorul executiv:
Cod verde:
 stabileşte un plan local de acţiune în caz de caniculă;
 comunică planul local către furnizorii de servicii medicale;
 preia recomandările generale emise de M.S. şi le difuzează către toţi furnizorii locali de
servicii medicale;
 elaborează un necesar de resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor
de caniculă la nivel judeţean şi îl transmite la M.S.;
 susţine demersurile spitalelor pentru îndeplinirea principalelor condiţii de autorizare;
 asigură legatura operativă cu instituţia prefectului, primăriile, M.S. şi colaborarea pentru
implementarea sinergică a măsurilor intersectoriale;
 organizează sistemul de colectare a datelor privind indicatorii specifici ai stării de sănătate şi
ai resurselor mobilizate, la nivel judeţean;
 implementează sistemul unitar de declarare a cazului de deces datorat caniculei (definiţie de
caz şi formular tip);
 asigură necesarul de reactivi, instrumente, materiale sanitare şi aparatura utilizate în cadrul
actiunilor de monitorizare şi control pentru verificarea condiţiilor igienico-sanitare;
 colaborează cu primăriile pentru întocmirea listei persoanelor cu dependenţă socială.
Cod galben:
Acţiunile anterioare, plus:
 preia recomandările generale şi specifice emise de M.S. şi le difuzează tuturor furnizorilor
locali de servicii medicale;
 verifică îndeplinirea măsurilor de cod galben la nivel local;
 facilitează şi verifică modul de asigurare a necesarului de resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de caniculă la nivel judeţean şi îl transmite la M.S.;
 comunică autorităţilor locale şi furnizorilor de servicii medicale şi sociale lista instituţiilor de
cazare colectivă (pentru asistenţa vârstnicilor şi copiilor, in special) care nu au spatii
climatizate;
 susţine demersurile spitalelor pentru îndeplinirea condiţiilor de microclimat;
 implementează sistemul de colectare a datelor privind indicatorii specifici ai stării de sănătate
şi ai resurselor mobilizate la nivel judeţean;
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implementează parteneriatul cu autorităţile locale responsabile de gestionarea situaţiilor de
urgenţă;
mobilizează asistenţii comunitari şi mediatorii sanitari pentru acordarea asistenţei medicale
persoanelor cu dependenţă socială la domiciliul acestora.
Cod portocaliu:
Actiunile anterioare, plus:
coordonează acţiunile de acordare a asistenţei medicale de urgenţă în punctele de prim ajutor
stabilite în colaborare cu primariile locale;
verifică îndeplinirea măsurilor de cod portocaliu/ roşu la nivel local;
informează regulat furnizorii de servicii privind situaţia la nivel local;
asigură dotarea punctelor de prim-ajutor cu resurse materiale şi umane;
intervine în procesul de dirijare a personalului la nivel local, pentru acoperirea necesităţilor
crescute de la nivelul serviciilor de ambulanţă sau al camerelor de gardă;
menţine legătura operativă cu instituţia prefectului, primarii, centrul operativ pentru situatii de
urgenta al M.S.;
comunică permanent cu C.J.S.U./ C.L.S.U.;
mobilizează medicii de familie din teritoriu pentru asistarea persoanelor cu dependenţă socială
la domiciliul acestora.
Cod roşu:
asigură mobilizarea maximă a resurselor umane şi financiare necesare pentru asigurarea
asistenţei medicale de urgenţă la parametrii optimi;
coordonează măsurile pentru asigurarea asistenţei medicale prespitaliceşti şi spitaliceşti, cu
limitarea trimiterilor către alte instituţii medicale în vederea consulturilor interdisciplinare,
analizelor sau investigaţiilor paraclinice;
asigură trimiterea către spitalele de urgentă numai a cazurilor justificate;
instituie măsurile de maximă urgenţă prin cooperarea cu alte instituţii care au servicii de
asistenta medicala prespitaliceşti.
Compartimentul de Promovarea Sănătăţii:
Cod verde:
realizează campanii de informare/ educare/ comunicare pentru conştientizarea populaţiei
privind efectele caniculei;
pregăteşte materialele informative cu recomandări în caz de caniculă pentru populaţia generală
şi pentru grupuri populaţionale specifice.
Cod galben:
preia recomandările specifice emise de M.S. şi le difuzează tuturor furnizorilor locali de
servicii medicale şi catre populaţie.
Cod portocaliu/roşu:
intensifică difuzarea recomandarilor generale şi specifice emise de M.S. tuturor furnizorilor
locali de servicii medicale.

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Comunicare:
Cod verde:
 preia recomandările generale emise de M.S. şi le difuzează prin mass-media locală;
 afişează la sediul D.S.P. recomandările generale în caz de caniculă.
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Cod galben:
 preia recomandările generale emise de M.S. şi le difuzează prin mass-media locală;
 desemnează persoanele responsabile de informarea regulată a cetăţenilor privind măsurile pe
care aceştia trebuie să le respecte pe timpul caniculei;
 afişează la sediul D.S.P. recomandările generale în caz de caniculă.
Cod portocaliu:
 preia recomandările generale emise de M.S. şi le difuzează prin mass-media locală, cu
frecvenţă intensificată;
 asigură diseminarea zilnică a recomandărilor specifice la ore de maximă audienţă;
 comunică zilnic măsurile din planul local de acţiune în caz de caniculă;
 mediatizează la nivel local (populaţie, furnizori de servicii medicale) măsurile întreprinse de
autorităţi.
Cod roşu:
 asigură diseminarea de mesaje speciale, adecvate situaţiei de risc major pentru populaţia
generală şi pentru categoriile vulnerabile.
Compartimentul Control în Sănătate Publică:
Cod verde:
 verifică în mod activ modul de îndeplinire a conditiilor de autorizare, a planurilor de
conformare;
 monitorizează calitatea apei potabile şi de îmbăiere;
 controlează condiţiile de depozitare şi de servire a alimentelor;
 controlează lanţurile de frig pentru medicamente şi vaccinuri;
 controlează respectarea conditiilor de microclimat în spaţiile de cazare colectivă şi de lucru
(internate, cămine, tabere şcolare, şantiere, alte locuri de muncă).
Cod galben:
 intensifică monitorizarea calităţii apei potabile şi de îmbaiere şi avertizează populaţia privind
nepotabilitatea în funcţie de neconformitatile parametrilor de potabilitate, prin inscriptionarea
fântânilor „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”, în colaborare cu autorităţile administraţiei
publice locale;
 supraveghează cu prioritate calitatea apei potabile din unităţile medicale, de învatamant,
medico-sociale;
 intensifică actiunile de verificare a conditiilor igienico-sanitare din unităţile de alimentatie
publică şi colectivă, unităţi de cazare, tabere şcolare;
 intensifică acţiunile de verificare a condiţiilor de păstrare, depozitare şi comercializare a
produselor alimentare şi băuturilor răcoritoare;
 intensifică verificările modului de depozitare a deşeurilor de toate categoriile;
 intensifică controlul lanţurilor de frig pentru medicamente şi vaccinuri;
 instruieste şi mobilizează personalul medical, precum şi voluntarii pentru asigurarea
activităţilor de prevenţie;
 reexaminează planurile de aprovizionare cu apă potabilă pentru a verifica existenta lor în
zonele sensibile precum şi în unităţile sanitare şi de educaţie.
Cod portocaliu:
 intensifică monitorizarea calităţii apei potabile şi de îmbăiere;
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 supraveghează continuu apa potabilă din fântâni şi avertizează populaţia privind nepotabilitatea
în funcţie de neconformităţile parametrilor de potabilitate, prin inscriptionarea fântânilor „APA
NU ESTE BUNA DE BAUT”, în colaborare cu autorităţile administratiei publice locale;
 intensifică controlul lanţurilor de frigorifice pentru siguranţa alimentului;
 intensifică controlul lanţurilor de frig pentru medicamente şi vaccinuri.
Cod roşu:
 intensifică măsurile de la codul galben şi portocaliu, plus:
 recomandă modificarea sau întreruperea programului de lucru al furnizorilor de alimente şi
servicii astfel încât deplasarea populatiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu
temperaturi extrem de ridicate;
 recomandă modificarea sau întreruperea programului de lucru pentru angajatori.
Toţi furnizorii de servicii medicale (S.A.J. – Prahova, unităţile sanitare cu/ şi fără paturi,
C.M.I.-urile) vor fi anunţaţi să respecte prevederile O.M.S.P. nr. 1168/2008, modificat prin O.M.S. nr.
904/2009.
Se vor contacta consiile locale, în vederea stabilirii punctelor de distribuţie apă potabilă către
populaţie în timpul perioadelor de caniculă, respectiv pentru stabilirea punctelor de prim-ajutor,
deservite de personal de specialitate pentru asigurarea asistenţei medicale.
Prin intermediul Colegiului Farmaciştilor Prahova, se va solicita acceptul farmaciilor din judeţ
să permită accesul persoanelor afectate de caniculă, pentru a beneficia de instalaţiile de climatizare,
distribuirea apei potabile şi eventual acordarea primului-ajutor.
4. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI PRAHOVA
 stabilirea măsurilor din competenţă, elaborarea planului propriu şi transmiterea extrasului
acestuia către structurile de intervenţie din subordine;
 intensificarea acţiunilor de informare publică şi de pregătire a personalului serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţă din localităţi;
 executarea unor controale specifice de prevenire la operatorii economici de sub incidenţa Legii
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe







periculoase, respectiv la instalaţiile de stingere a incendiilor aferente parcurilor de rezervoare
şi verificarea asigurării rezervelor de apă incendiu şi substanţe stingătoare. Deficienţele
constatate vor fi comunicate imediat la Centrul Operaţional Judeţean, pentru luarea unor
măsuri compensatorii, după caz;
monitorizarea, împreună cu personalul de specialitate al Direcţiei Silvice Prahova a zonelor cu
risc crescut la incendii de fond forestier şi/sau vegetaţie uscată, în special pe traseele turistice
cu afluenţă mare de turişti;
identificarea surselor suplimentare naturale de apă, în colaborare cu C.L.S.U./ S.V.S.U.,
personalul ocoalelor silvice, în vederea asigurării captărilor din alte surse şi construirea de
baraje simple de-a lungul apelor curgătoare, pentru alimentarea cu apă necesară intervenţiei la
producerea unor incendii la fondul forestier sau de vegetaţie uscată;
pentru realizarea cu eficienţă a circuitului informaţional-decizional şi de cooperare, în scopul
asigurării legăturilor de comunicaţii optime, se vor verifica zilnic, prin dispeceratul
inspectoratului, legăturile radio cu structurile de intervenţie. Verificările şi orele la care au fost
executate vor fi consemnate în registrul de predare – primire a serviciului de subofiţerul
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operativ. Deficienţele constatate vor fi raportate imediat către compartimentul de specialitate
pentru dispunerea măsurilor necesare;
 stabilirea necesarului de efective şi tehnică pentru asigurarea transportului apei potabile în
localităţile grav afectate de secetă. Solicitarea sprijinului din partea Direcţiei de Sănătate
Publică Prahova în vederea eliberării buletinelor de analiză;
 stabilirea resurselor umane şi materiale ce vor fi folosite în primă urgenţă pentru stingerea
incendiilor la fond forestier, vegetaţie uscată şi la culturile agricole. Asigurarea unei rezerve de
mijloace de transport, pentru zonele greu accesibile (pensiuni turistice izolate, incendii la fond
forestier în zone greu accesibile. Mijloacele de transport se vor deplasa la locul intervenţiei la
ordin, în acest scop la nivelul fiecărei structuri de intervenţie menţionate se vor stabili
conducătorul auto/ comandantul de echipaj şi servanţii, astfel încât să fie folosită întreaga
capacitate de transport a autoturismului;
 menţinerea, în permanenţă, a întregii capacităţi de intervenţie, la nivelul subunităţilor, prin:
 verificarea zilnică, a stării tehnice a autospecialelor şi utilajelor de intervenţie;
 asigurarea echipamentului de protecţie şi a accesoriilor necesare îndeplinirii în
condiţii optime a misiunilor specifice;
 menţinerea în perfectă stare de funcţionare a echipamentelor de comunicaţii;
 constituirea rezervelor de personal şi tehnică care să fie în măsură să suplimenteze
operativ forţele de intervenţie angrenate în misiuni complexe şi de durată.
 transmiterea operativă a avertizărilor meteorologice de caniculă, către comitetele locale pentru
situaţii de urgenţă;
 realizarea cooperării cu reprezentanţii Direcţiei Silvice Prahova pentru verificarea respectării
măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor la fondul forestier;
 revederea itinerariilor de deplasare (de bază şi de rezervă) către obiectivele economice şi
turistice;
 constituirea unor echipe mixte compuse din personal al structurilor M.A.I., M.S., M.M.,
A.N.S.V.S.A. în vederea identificării unor zone cu risc pentru producerea de epidemii şi
epizootii;
 informarea periodică a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă despre misiunile executate,
măsurile specifice adoptate şi situaţiile deosebite constatate.









5. INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA
instruirea personalului din serviciul de permanenţă de la subunităţile teritoriale pe linia preluării
apelurilor de urgenţă sau a sesizărilor telefonice cu privire la situaţii de risc în zona de
responsabilitate, transmiterea datelor instituţiilor interesate şi informarea conducerii eşaloanelor
superioare, după caz;
pregătirea temeinică a personalului din dispozitivele rutiere/ordine şi siguranţă publică (inclusiv
al posturilor de poliţie comunale), astfel încât să fie în măsură să intervină rapid şi eficient în
prima urgenţă, în funcţie de situaţia creată;
anunţarea operativă a serviciilor publice din cadrul primariilor si, dupa caz a Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta, pentru intervenţia necesară localizării şi lichidării incendiilor produse
şi pentru luarea celorlalte măsuri legale potrivit cpmpetenţei;
sprijinirea autorităţilor locale pentru alertarea populaţiei în scopul constituirii efectivelor
necesare intervenţiei operative şi eficiente pentru stingerea incendiilor izbucnite în locurile cu
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vegetaţie uscată şi întreprinderea măsurilor poliţieneşti specifice pentru asigurarea climatului de
ordine şi siguranţă publică;
 identificarea zonelor traversate de căi rutiere intens circulate, în preajma cărora se află terenuri
cu vegetaţie uscată şi care prin incendiere şi degajare de fum dens pot afecta vizibilitatea şi care
pot crea situţii de risc major pentru siguranţa rutieră;
 desfăşurarea activităţilor poliţieneşti specifice pentru identificarea persoanelor care se fac
vinovate de incendierea resturilor vegetale, dacă prin acestea s-au produs pagube materiale sau
alte evenimente negative;
 organizarea de acţiuni şi controale în baza planurilor de cooperare cu reprezentanţi ai Direcţiei
Silvice şi Comisariatului Judeţean Prahova al Gărzii Naţionale de Mediu pentru prevenirea şi
combaterea factorilor care determina aprinderea vegetatiei in conditii de temperaturi ridicate.


















6. INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI PRAHOVA
participarea atunci când situaţia o impune, la acţiuni de căutare şi salvare a persoanelor captive
în medii ostile vieţii sau persoanelor declarate dispărute;
participarea atunci când situaţia o impune, la transportul unor categorii de forţe şi mijloace de
intervenţie, al persoanelor evacuate şi altor resurse, precum şi la distribuirea apei şi alimentelor
pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate;
stabilirea şi comunicarea prin efectivele aflate în serviciu, a primelor date şi informaţii privind
efectele situaţiilor de urgenţă ce au afectat zona de competenţă;
supravegherea sau protecţia şi ordinea publică ale obiectivelor, bunurilor şi valorilor de
importanţă deosebită stabilite de Guvern, inclusiv a documentelor din Fondul Arhivistic Naţional
şi a obiectivelor aparţinând M.A.I.;
monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor acestora;
asigurarea securităţii zonelor în care se desfăşoară acţiuni cu public numeros;
participarea la evacuarea populaţiei, fluidizarea circulaţiei, paza raioanelor evacuate şi a celor în
care se face evacuarea populaţiei, menţinerea ordinii publice în raioanele de evacuare, etc.;
asigurarea supravegherii şi protecţiei infrastructurii critice şi transporturilor devenite vitale
pentru gestioanrea situaţiei;
instruirea efectivelor participante la misiuni privind semnalarea incendierilor produse pe
suprafeţe agricole şi/sau forestiere şi modul de realizare a primei intervenţii;
participarea împreună cu structuri teritoriale ale I.S.U.J. Prahova la misiuni de înştiinţare/
avertizare a proprietarilor de terenuri agricole cu privire la pericolul incendierii miriştilor, care
pot avea ca efect extinderea pe suprafeţe mari de teren, proprietăţi private sau fond forestier;
realizarea cooperării cu structurile I.S.U.J. Prahova, pentru a răspunde prompt la solicitările
autorităţilor locale, pentru punerea la dispoziţie a unor forţe şi mijloace de intervenţie, în vederea
gestionării situaţiilor de urgenţă;
acordarea unei atenţii sporite pe timpul executării misiunii de pază, protecţie, supraveghere şi
intervenţie, supraveghere şi intervenţie la conductele de transport produse petroliere, a zonelor
cu culturi înalte, pretabile ca potenţiale zone de risc;

7. GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „MATEI BASARAB” PLOIEŞTI
 verificarea materialelor si mijloacelor din dotarea unitatii pentru indeplinirea functiilor de sprijin
repartizate unitatii in situatii de urgenta;
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 instruirea efectivelor proprii participante la misiuni privind semnalarea incendierilor produse pe
suprafeţe agricole şi/sau forestiere;
 participarea împreună cu structuri teritoriale ale I.S.U.J. Prahova la misiuni de înştiinţare/
avertizare a populatiei cu privire la pericolul incendierii miriştilor, care pot avea ca efect
extinderea pe suprafeţe mari de teren, proprietăţi private sau fond forestier;
 realizarea cooperării cu structurile I.S.U.J. Prahova, pentru a răspunde prompt la solicitările
autorităţilor locale, pentru punerea la dispoziţie a unor forţe şi mijloace de intervenţie, în vederea
gestionării situaţiilor de urgenţă;
8. STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE PRAHOVA
 identificarea operatorilor economici din judet care îmbuteliaza/distribuie apa potabila
(carbogazoasa sau plata);
 identificarea operatorilor economici din judeţ care au în dotare autospeciale pentru transportul
apei potabile şi nepotabile şi actualizarea datelor privind operativitatea tehnicii respective;
 identificarea operatorilor economici care au in dotare utilaje ce pot fi folosite la stingerea
incendiilor specifice perioadelor secetoase şi informarea, la cerere, a reprezentantilor
administratiei publice locale despre existenta si posibilitatile de actiune ale acestora.







9. AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
transmiterea de comunicate de presă şi informări către autoritatile publice locale cu referire la
prevederile legale privind incendierea miriştilor şi a resturilor vegetale cu respectarea Ord. Nr.
352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru fermieri în România;
atenţionarea agenţilor economici care prezintă risc ridicat de poluare, în conformitate cu
autorizaţia de mediu care le-a fost emisă, în vigoare, privind obligaţia de a se asigura ca toate
opraţiunile de pe amplasament să fie realizate astfel încât emisiile de poluanţi şi mirosurile să
nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului;
atentionarea autoritatilor publice locale cu privire la necesitatea spalarii drumurilor publice din
mediul urban si umectarii drumurilor comunale si de exploatare neasfaltate din intravilanul si
extravilanul localitatilor, in scopul limitarii poluarii aerului cu pulberi in suspensie,in
perioadele caniculare.

10. GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEŢEAN PRAHOVA
 desfaşurarea de activităţi de inspectie şi control în domeniul controlului poluării, al substanţelor
şi preparatelor periculoase, precum şi în domeniul biodiversităţii şi al ariilor protejate .
11. DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ PRAHOVA
Recomandă producătorilor agricoli/crescătorilor de animale măsurile care trebuie luate în
condiţii de temperaturi ridicate/seceta prelungită, cum ar fi:
 cultivarea unor soiuri şi hibrizi cu perioadă mai scurtă de vegetaţie care să estompeze la
maximum seceta din lunile iulie şi august;
 pentru culturile prăşitoare (porumb, floarea soarelui) se recomandă lucrări de întreţinere care să
se efectueze fără răsturnarea stratului de sol cât mai superficial pentru întreruperea evaporaţiei
apei din sol prin capilaritate;
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 în situaţia instalării unei secete atmosferice şi pedologice prelungite se va proceda la reducerea
densităţii plantelor şi utilizarea acestora în hrana animalelor;
 se interzice arderea resturilor vegetale rămase în urma colectării;
 se recomandă, acolo unde este posibil, amenajarea şi reamenajarea sistemelor de irigaţii;
 pentru crescătorii de animale se recomandă ca în perioada de caniculă păşunatul să se facă între
orele: 06.00 – 10.00, 17.00 – 21.00;
 verificarea bunei functionari a echipamentelor de adaptare, de furajare şi a sistemelor de
ventilaţie.





















12. DIRECŢIA SILVICĂ PRAHOVA
supravegherea lizierelor pădurilor din vecinătatea terenurilor agricole, în perioadele când se
execută lucrări agricole, în vederea sesizării în timp util a oricărui eveniment, al luării celor mai
adecvate măsuri pentru a preîntâmpina sau reduce la minim pagubele rezultate;
organizarea şi efectuarea de patrulări în perimetrul fondului forestier, in special în zonele
frecventate de turişti pentru urmarirea respectarii normelor de prevenire a incendiilor;
contactarea organelor de control din domeniul protecţiei mediului în vederea sancţionării,
conform prevederilor legale, a persoanelor fizice sau juridice care ard resturile vegetale şi
miriştile din imediata vecinătate a pădurii;
întreţinerea corespunzătoare a liniilor parcelare, somiere şi izolatoare;
înfiinţarea şi repararea barierelor la toate căile de acces în fondul forestier;
asigurarea permanenţei la sediile ocoalelor silvice, în mod special în perioadele cu risc crescut.
13. GARDA FORESTIERĂ PLOIEŞTI
organizarea şi efectuarea de acţiuni privind prevenirea şi stingerea incendiilor din raza de
competenţă.
informarea ocoalelor silvice private din raza de competenţă a Gărzii Forestiere Ploieşti de
obligativitatea monitorizării prin personalul din teren din subordine a tuturor zonelor cu risc
major de producere a incendiilor de pădure sau a propagării în pădure a incendiilor de vegetaţie
uscată de pe terenurile agricole limitrofe fondului forestier;
efectuarea acţiunilor de popularizare a obligaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor de
pădure în cooperare cu personalul silvic de teren din cadrul ocoalelor silvice private;
în perioadele cu temperaturi critice, se vor intensifica acţiunile de patrulare în păduri, în special
în zonele de recreere din fondul forestier naţional frecventate de populaţie la sfârşit de
săptămână sau pe perioada sărbătorilor legale.
14. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRAHOVA
asigurarea fluxului informaţional-decizional prin dispeceratul S.G.A. Prahova;
monitorizarea cu sprijinul administratorilor şi al primăriilor a tuturor surselor de apă din
localităţi;
identificarea cu ajutorul administraţiei publice locale şi a instituţiilor abilitate a unor surse
suplimentare de alimentare cu apă;
urmărirea aplicării planurilor de restricţii proprii la utilizatorii din evidenţa S.G.A. Prahova ce
folosesc apa de suprafaţă;
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impunerea, in situatii limita, a unor măsuri suplimentare privind folosirea eficientă a apei la
marii utilizatori şi dispunerea de măsuri pentru preîntâmpinarea risipei de apă.
15. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ - PRAHOVA
creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor/angajaţilor, în ceea ce priveşte necesitatea
respectării prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, cu completările şi
modificările ulterioare;
verificarea respectării de către angajatori a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 republicată, privind
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor
încadrate în muncă, cu completările şi modificările ulterioare.
Pentru ameliorarea condiţiilor muncă :
- reducerea intensităţii şi ritmului activitşţilor fizice;
- asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer;
Pentru menţinerea stării de sănatate a angajaţilor:
- Asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
- Asigurarea echipamentului individual de protecţie;
- Asigurarea de duşuri.
Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute mai sus vor lua, de comun acord cu
reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii alesi ai salariaţilor, atunci cand temperaturile
extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive, după caz, următoarele
măsuri:
- Reducerea duratei zilei de lucru;
- Eşaloanarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11:00 şi după ora
17:00, în cazurile prevăzute la art.4;
- Întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în
locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.
(..)”
16. DIRECŢIA SANITARA VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR PRAHOVA
verificarea stării de prospeţime a alimentelor vândute către populaţie de către operatorii
economici şi micii producător agricoli;
verificarea respectării condiţiilor de depozitare şi păstrare a alimentelor şi a modului de
funcţionare a spaţiilor frigorifice în care se păstrează acestea;
dispunerea măsurilor care se impun în scopul supravegherii sanătăţii animalelor,
cum ar
fi:
 asigurarea unor adăposturi corespunzătoare pentru animale, care să poată oferi
protecţia faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive, ploi abundente,
grindină, furtuni;
 asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare (în funcţie de
specie, talie şi stare fiziologică) şi calitativ (prospeţime, raport energetic etc.);
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în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune sau alte activităţi de povară
nu vor fi exploatate în intervalul de timp 12:00 – 18:00, dacă temperatura
exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC;
administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să
cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele
prognozate;
consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi
neutralizare a deşeurilor animaliere;
transportatorii sunt obligaţi să asigure toate condiţiile de protecţie şi bunăstare a
animalelor pe timpul transportului pentru a evita provocarea de răni sau suferinţe
inutile;
la temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijloacele de
transport va fi redusă cu cel puţin 25% din capacitatea maximă de încărcare
autorizată în funcţie de specie, talie, vârstă şi stare fiziologică.
existenţa stocurilor de apa si furaje;
verificarea bunei funcţionari a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a
sistemelor de ventilaţie;
verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de
ventilaţie şi generatoarelor de energie electrică;
acces la adăpost umbrit;
la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor precum şi la apariţia
unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia, ca pe lângă măsurile
enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de
supravegherea statusului de sănătate a animalelor din localitatea respectivă;
sistemul de ventilaţie trebuie proiectat, construit şi intreţinut astfel încât indiferent
dacă mijlocul de transport staţionează sau este în miscare să asigure o temperatură
între 5ºC şi 30 ºC în interiorul mijlocului de transport pentru toate animalele cu
toleranţa de +/-5 ºC în funcţie de temperatura exterioară;
sistemul de ventilaţie trebuie să asigure distribuţia uniformş a aerului, iar autonomia
lui trebuie sa fie de cel putin 4h independent de funcţionarea motorului
autovehiculului;
pentru limitarea stresului prin încalzire:
 se optimizeaza ventilatia,
 vehiculul este menţinut în miscare,
 se circulă în perioada mai răcoroasa din zi,
 se reduce densitatea animalelor transportate.
Pentru călătorii de peste 8h, la sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie
capabile şi să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor.

17. COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI
 acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor, atât operatorilor
economici controlaţi, cât şi consumatorilor, privind măsurile de prevenire şi combatere a
efectelor caniculei şi secetei;
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 intensificarea controalelor şi a altor acţiuni de prevenire la operatorii economici, care constituie
surse de risc pentru viaţă, sănătatea sau securitatea consumatorilor şi stabilirea măsurilor
legale, necesare pentru creşterea nivelului de securitate al consumatorilor, pe perioadele în care
persistă canicula şi seceta;
 efectuarea de controale în localităţile, operatorii economici, la obiectivele şi centrele
comerciale cu risc ridicat de producere sau răspândire a unor epidemii şi alte situaţii de urgenţă
similare;
 monitorizarea permanentă a tuturor operatorilor economici din judeţ, în vederea evaluării
sistematice a comportamentului corect al acestora faţă de respectarea normelor şi
reglementărilor legale ce protejează viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor, precum şi a
modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în timp de organele de control ale CJPC Prahova;
 organizarea de acţiuni şi controale comune cu celelalte organe ale administraţiei publice şi
servicii deconcentrate, în perioada de caniculă, privind condiţiile de producere, prelucrare,
transport şi valorificare a produselor alimentare.
18. CRUCEA ROŞIE – FILIALA PRAHOVA
 la solicitarea administraţiilor publice locale sau Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, va
participa cu voluntari în punctele (corturile) de acordare a primului-ajutor medical.
19. SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE PLOIEŞTI
 aplicarea prevederilor legale referitoare la restricţionarea temporară a circulaţiei, pe drumurile
naţionale din judeţ, a vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu
excepţia:
 transporturile de persoane;
 transporturile de animale vii şi produse perisabile de origine animală şi vegetală;
 vehiculele care participăla intervenţii în caz de forţă majoră;
 transporturile funerare;
 transporturile poştale;
 transporturile de echipamente de prim ajutor;
 transporturile pentru distribuţia de carburanţi;
 transporturile de mărfuri sub temperatură controlată;
 transporturile pentru tractări vehicule avariate;
 transporturile pentru distribuirea de apă şi hrană în zonele calamitate;
 transportul cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării, transportului de
apă îmbuteliată ;
 transportul produselor provenite din exploatări agricole.
20. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA
solicita conducerii unitatilor de invatamant sa afiseze la sediul propriu masurile preventive
generale, precum si a recomandarilor pentru populatie pe timpul perioadelor caniculare;
solicita conducerii unitatilor de invatamant sa asigure si sa verifice periodic instalatiile de
stingere aflate in dotarea proprie;
solicita conducerii unitatilor de invatamant sa asigure apa potabila in cantitati
corespunzatoare in toate spatiile unde se desfasoara activitati cu prescolarii/elevii;
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solicita conducerii unitatilor de invatamant sa asigure conditii corespunzatoare de
microclimat in spatiile de invatare, de examen, de lucru, de cazare colectiva;
sa instruiasca personalul didactic cu privire la deplasarea in excursii cu elevii in conditii de
canicula.






















21. S.C. DISTRIGAZ SUD – SUCURSALA PRAHOVA
restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează
condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau
supraîncălziri excesive;
asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a
altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin
depozitare la umbră;
anunţarea clienţilor privind închiderea şi deschiderea conductelor, lucrul pe conductele sub
presiune, manipularea generatoarelor/motogeneratoarelor şi a buteliilor sub presiune;
asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a tuturor buteliilor-recipienţi şi a
rezervoarelor care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune;
îndepărtarea şi colectarea de la locul de muncă a obiectelor optice (inclusiv cioburile de sticlă)
care pot acţiona în anumite condiţii drept concentratori de raze solare.
22. COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE” C.F.R.” S.A. –Regulatorul de
circulaţie C.F.R. Ploieşti- Celula de Urgenţă
introducerea restrictiilor de viteza in circulatia trenurilor datorate temperaturilor ridicate in
sina;
portul obligatoriu de echipament de protectie impotriva razelor solare;
asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb conform O.U.G
99/29.06.2000;
verificarea functionarii corecte a sistemelor de aer conditionat;
activarea instalatiilor care creaza perdele de aer rece la intrarile si iesirile din holurile de acces
peroane si holul caselor de bilete, unde acestea exista;
limitarea activitatilor personalului pentru lucrari in aer liber;
izolarea ferestrelor sau montarea intre acestea si perdele a unor sisteme de reflectare a caldurii
(folie de aluminiu si altele);
punerea in functiune si asigurarea functionarii cismelelor cu apa pentru publicul calator;
udarea si spalarea cu apa rece a peroanelor, de la instalatiile de hidranti ale statiilor CF;
curatarea si indepartarea vegetatiei uscate din apropierea cladirilor, utilajelorinstalatiilor de cale
ferata pentru impiedicarea producerii unor incendii care sa afecteze siguranta circulatiei;
restrictionarea afectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari care creaza
conditii favorizante pentru producerea de incendii;
efectuarea de instruiri suplimentare privind protectia salariatilor pe timpul caniculei, orecum si
respectarea si ducerea la indeplinire a reglementarilor si masurilor de prevenire a producerii
situatiilorde urgenta pe timpul temperaturilor extreme.
23. S.C.F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE MUNTENIA NORD S.A. – Sucursala de
Distribuţie Ploieşti
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punerea în funcţiune a instalaţiilor de răcire la transformatoarele de putere din staţiile
electrice de transformare ale SDEE Ploieşti;
verificarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de climatizare în spaţiile tehnologice pentru
asigurarea condiţiilor normale de funcţionare ale instalaţiilor de monitorizare, protecţie şi
teleurmarine pentru echipamentele electrice;
asigurarea unui stoc de piese şi echipamente de intervenţie pentru situaţiile de avarii.
realizarea lucrarilor de intretinere curenta (revizii tehnice) si reparatii in instalatiile de
distributie a energiei electrice, conform programelor aprobate;
analizarea, stabilirea si aprobarea schemelor normale de functionare pentru perioada de vara
ale retelelor electrice de distributie a energiei electrice, precum si verificarea pe calculator
privind alegerea configuratiilor optime a retelelor;
intretinerea culoarelor de siguranta ale LEA prin defrisari in special in zonele impadurite,
conform programului aprobat;
cerificarea starii tehnice a bateriilor acumulatoare, redresoare si invertoare din statii
electrice, punctele de alimentare si posturi de transformare;
reactualizarea schemelor de rezervare a serviciilor interne a statiilor de transformare;
stabilirea schemelor si regimurilor concrete de preluare a consumului statiilor pe surse de
rezerve;
mentinerea in stare de functionare a grupurilor electrogene conform ITI, pentru a fi in stare
de functionare pentru folosirea acestora in cazurile de urgenta.
actualizarea programului privind efectuarea controalelor in instalatiile de distributie a
energiei electrice;
completarea stocului de siguranta pentru asigurarea interventiilor in caz de urgenta;
anuntarea in cel mai scurt timp posibil a persoanelor cu responsabilitati din cadrul SDEE
privind evenimentele accidentale din instalatiile electrice, cu consecinte majore in
alimentarea consumatorilor si care pot avea ca efect producerea de incendii.

24. COMITETELE LOCALE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Aduc la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice ce trebuiesc respectate
când se execută arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, respectiv:
 arderea miriştilor, resturilor vegetale pe terenul arabil, tufărişurilor sau a vegetaţiei
ierboase este permisă numai cu acordul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova şi
după informarea prealabilă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi a
Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu;
 arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea
permisului de lucru cu focul prin grija primarului;
 arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a a altor materiale combustibile se face
în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite;
 personalul serviciului voluntar din localitate, va urmări respectarea supravegherii arderilor
de către cetăţeni şi vor asigura măsuri adecvate de primă intervenţie;
 interzicerea arderii miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în perioadele de
caniculă şi secetă prelungită;
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 înainte de începerea lucrărilor de incendiere a miriştilor se va transmite obligatoriu la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi Comisariatului Judeţean al Gărzii de
Mediu- data, intervalul orar şi locul în care se intenţionează să se facă aceste lucrări;
 prin componenta sa preventivă, S.V.S.U. execută controale privind respectarea legislaţiei
referitoare la arderile de mirişti, vegetaţie uscată, resturi vegetale, de către persoanele
fizice şi juridice;
 primarii localităţilor, prin C.L.S.U./ S.V.S.U., vor asigura dotările şi personalul necesar
pentru stingerea incendiilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, si doar în situaţii
de pericol privind extinderea flăcărilor aceştia vor solicita sprijinul serviciilor profesioniste
pentru situaţii de urgenţă;
 comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor stabili măsuri şi acţiuni specifice pentru
gestionarea şi păstrarea unui flux informaţional permanent cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Judeţean;
 menţinerea curată de vegetaţia uscată şi resturile vegetale a zonei de siguranţă a drumurilor
şi a căilor ferate de către administratorii acestora şi după caz, de proprietarii de drept ai
terenurilor.
Administraţiile locale pe teritoriul cărora există animale în trashumanţă, trebuie să cunoască
situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate.
Consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi
neutralizare a deşeurilor animaliere.
MĂSURI
A. MĂSURI ORGANIZATORICE
1. Elaborarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei
prelungite la nivelul judeţului Prahova.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova/ Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U.
Termen: 16.06.2017
2. Verificarea modului de asigurare a permanenţei la sediile primăriilor, pe timpul avertizărilor
meteorologice.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: la primirea avertizărilor
3. Identificarea persoanelor cu dependenţă socială.
Răspund: Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen:30.06.2017
4. Identificarea la nivelul municipiilor şi oraşelor, a locaţiilor cu posibilităţi de a fi amenajate,
pentru acordarea primului-ajutor medical de urgenţă persoanelor afectate de temperaturile
ridicate.
Răspund: Direcţia de Sănătate Publică – Prahova/Comitetele locale pentru situaţii
de urgenţă
Termen: 20.06.2017
5. Monitorizarea permanentă a surselor de apă potabilă din sistemele centralizate/puţuri forate/
fântâni/izvoare naturale, în scopul verificării şi asigurării calităţii necesare a apei pentru
consumul uman.
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Răspund: Direcţia de Sănătate Publică Prahova/ Comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă
Termen: permanent
6. Stabilirea măsurilor tehnice corespunzătoare pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiilor,
utilajelor şi echipamentelor din obiectivele identificate ca sursă de risc, la nivelul judeţului
Prahova.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: permanent
7. Asigurarea răspunsului calificat şi oportun la acţiunile de intervenţie în domeniul transportului
de substanţe periculoase şi produselor petroliere pe căile ferate şi rutiere.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: permanent
8. Identificarea zonelor traversate de căi rutiere intens circulate în vecinătatea cărora se află
terenuri cu vegetaţie uscată şi care prin incendiere şi degajare de fum dens pot afecta siguranţa
rutieră.
Răspunde: I.J.P. Prahova
Termen: 20.06.2017
9. Instruirea personalului cu atribuţii de pază a fondului forestier, privind controlul în zonele
identificate cu risc ridicat la incendiu si masurile pentru limitarea eventualelor pagube, precum
şi instituirea unor reguli sau interdicţii pe traseele turistice montane ori de exploatare, după caz,
pentru evitarea producerii unor incendii de pădure.
Răspund: Direcţia Silvică – Prahova/Garda Forestieră Ploiesti
Termen: 20.06.2017
10. Atenţionarea scrisă şi prin mass-media a deţinătorilor de terenuri agricole limitrofe pădurilor,
asupra pericolului de declanşare a incendiilor ca urmare a arderii resturilor vegetale şi a
miriştilor în vecinătatea pădurii, precum şi nesupravegherea focului;
Răspund: Direcţia Silvică - Prahova/ Garda Forestieră Ploiesti
Termen: 20.06.2017
11. Asigurarea unei comunicări/ cooperări permanente, între forţele de intervenţie specializate
inclusiv cele complementare şi auxiliare şi organizaţiile ce desfăşoară activităţi de informare a
populaţiei, în vederea popularizării prin mass-media a riscurilor posibile asupra comunităţilor
umane şi măsurile preventive necesare.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova/ Direcţia de Sănătate Publică Prahova/
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen: permanent
12. Postarea pe site-urile Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova/ Direcţiei de Sănătate Publică Prahova / Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova
a recomandărilor generale şi specifice necesare protejării stării de sănătate a populaţiei.
Răspund: Instituţia Prefectului/ Direcţia de Sănătate Publică – Prahova/
I.S.U.J. – Prahova
Termen: 20.06.2017
13. Actualizarea datelor cu privire la operatorii economici din judeţul Prahova care au în dotare
autospeciale pentru transportul apei potabile şi nepotabile.
Răspunde: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - Prahova
Termen: 20.06.2017
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14. Identificarea operatorilor economici care îmbuteliaza/ distribuie apa potabila (carbogazoasa
sau plata).
Răspunde: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - Prahova
Termen: 20.06.2017
15. Identificarea operatorilor economici care au in dotare utilaje ce pot fi folosite la stingerea
incendiilor specifice perioadelor secetoase, si informarea, la cerere, a reprezentantilor
administratiei publice locale despre existenta si posibilitatile de actiune ale acestora
Răspunde: Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - Prahova
Termen: 20.06.2017
16. Monitorizarea debitelor pe principalele cursuri de apa, în vederea adoptării din timp a
măsurilor specifice care se impun pentru aprovizionarea cu apă a populaţiei.
Răspunde: S.G.A. - Prahova
Termen: permanent
17. Monitorizarea permanentă a stării sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor şi informarea
operativă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Prahova şi a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, în situaţia când se
constată un deficit important de apă.
Răspunde: Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen: permanent
18. Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de captare, tratare şi distribuire a apei către populaţie şi
adoptarea măsurilor tehnico-organizatorice care se impun, pentru exploatarea acestora la
parametrii optimi de funcţionare.
Răspunde: S.G.A. – Prahova/ G.N.M. – Comisariatul Judeţean Prahova
Termen: permanent
19. Afişarea în locuri publice şi la sediul instituţiilor şi structurilor cu atribuţii în domeniu, a
măsurilor preventive generale, precum şi a recomandărilor pentru populaţie, pe timpul
perioadelor caniculare.
Răspund: Direcţia de Sănătate Publică – Prahova/ I.S.U.J. – Prahova/ G.N.M. –
Comisariatul Judeţean Prahova/ Agenţia de Protecţie a Mediului –
Prahova/ Direcţia Silvică – Prahova/ Garda Forestieră Ploiesti / S.G.A.
– Prahova/ Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă
Termen: 22.06.2017

B. MĂSURI DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE
CANICULĂ/ SECETA PRELUNGITĂ
1. Executarea unor controale tehnice de prevenire la operatorii economici ce fac obiectul Legii
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase, cu privire la starea instalaţiilor de stingere a incendiilor aferente parcurilor de
rezervoare de produse petroliere şi după caz, deficienţele constatate vor fi comunicate imediat
Centrului Operaţional Judeţean, pentru asigurarea unor măsuri compensatorii corespunzătoare.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: iunie – septembrie 2017
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2. Instruirea permanantă a personalului de intervenţie privind cunoaşterea conţinutului planurilor
de cooperare, precum şi a procedurilor specifice de intervenţie pentru stingerea incendiilor la
fondul forestier, vegetaţie uscată şi culturi agricole.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: permanent
3. Monitorizarea în cooperare cu personalul de specialitate al Direcţiei Silvice – Prahova, a
zonelor cu risc crescut la incendii de pădure şi/sau vegetaţie uscată, în special a traseelor cu
afluenţă mare de turişti.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova/ Direcţia Silvică - Prahova
Termen: permanent
4. Identificarea în colaborare cu membrii C.L.S.U./ S.V.S.U./ personalul silvic, a surselor naturale
de apă, în vederea amenajării captărilor de apă din surse temporare sau construirea unor baraje
simple de-a lungul apelor curgătoare, pentru asigurarea apei necesare stingerii unor posibile
incendii la fondul forestier sau de vegetaţie uscată.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: permanent
5. Revederea itinerariilor de deplasare (de bază şi de rezervă), către obiectivele economice şi
turistice şi verificarea stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie, precum şi a gradului de
asigurare cu combustibili şi substanţe de stingerea incendiilor.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: permanent
6. Reactualizarea, după caz, a planurilor de cooperare şi asigurarea permanentă a schimbului
reciproc de informaţii cu membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Prahova şi
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă care au în componenţă servicii voluntare pentru
situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale de intervenţie, în special cu cele din localităţile
Azuga, Breaza, Buşteni, Comarnic, Slănic şi Valea Doftanei.
Răspunde: I.S.U.J. – Prahova
Termen: permanent în perioada sezonului canicular
C. MĂSURI OPERAŢIONALE
1. Informarea operativă a Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova şi a I.S.U.J. – Prahova, în
situaţia producerii unor situaţii de urgenţă cauzate de fenomenele meteorologice cu temperaturi
extreme.
Răspunde: Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă/toate structurile din
cadrul C.J.S.U.
Termen: permanent
2. Intensificarea monitorizării calităţii apei distribuite populaţiei prin sistemele de alimentare
centralizate.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică – Prahova/ S.G.A. - Prahova
Termen: la instituirea codului galben/ sau la solicitare
3. Mobilizarea asistenţilor comunitari / mediatorilor sanitari / medicilor de familie pentru
acordarea asistenţei medicale la domiciliul persoanelor cu dependenţă socială.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică - Prahova
Termen: La instituirea codului galben/portocaliu/ roşu
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4. Mobilizarea resurselor umane şi materiale necesare pentru acordarea primului ajutor medical
către populaţia afectată de caniculă.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică - Prahova
Termen: la instituirea codului galben/portocaliu/ roşu
5. Asigurarea spaţiilor climatizate la nivelul spitalelor, în special în secţiile de nou-născuţi, copii
şi în cele în care sunt tratate persoanele vârstnice.
Răspunde: Direcţia de Sănătate Publică - Prahova
Termen: la instituirea codului galben/portocaliu/ roşu
6. Controlul respectării prevederilor legale privind măsurile ce trebuie adoptate de angajatori în
perioadele cu temperaturi extreme, pentru protecţia salariaţilor.
Răspunde: Inspectoratul Teritorial de Muncă - Prahova / Direcţia de Sănătate
Publică – Prahova
Termen: la instituirea codului galben/portocaliu/ roşu
7. Analiza privind necesitatea modificării programului de lucru cu publicul pe timpul perioadei
caniculare şi comunicarea acesteia către instituţiile publice, în vederea conformării, după caz.
Răspunde: Instituţia Prefectului Judeţului Prahova
Termen: după caz, la instituirea codului galben/portocaliu/ roşu
8. Intensificarea acţiunilor de control pentru verificarea respectării prevederilor legale in unităţile
de producţie, fabricare, prelucrare, transport, distribuţie şi comercializare a alimentelor către
populaţie.
Răspund: Direcţia de Sănătate Publică – Prahova/ Direcţia Sanitar Veterinară şi
Siguranţa Alimentelor–Prahova/Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor - Prahova
Termen: iunie-septembrie 2017
9. Intensificarea actiunilor de patrulare in zonele cu risc ridicat de izbucnire a unor incendii si pe
traseele turistice.
Răspund: Direcţia Silvică – Prahova/ Garda Forestieră Ploiesti
Termen: iunie-septembrie 2017
10. Mobilizarea autoritatilor publice locale pentru spalarea drumurilor publice din mediul urban si
umectarii drumurilor comunale si de exploatare neasfaltate din intravilanul si extravilanul
localitatilor, in scopul limitarii poluarii aerului cu pulberi in suspensie, in perioadele
caniculare;
Răspunde: Agentia pentru Protectia Mediului Prahova
Termen: iunie-septembrie 2017
11. Asigurarea permanentă a fluxului informaţional-decizional între instituţiile şi structurile cu
atribuţii în monitorizarea şi gestionarea la nivel judeţean şi local a situaţiilor de urgenţă
generate de caniculă şi temperaturile extreme, pentru intervenţia oportună şi asigurarea
ajutorului necesar populaţiei afectate.
Răspunde: Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale -Prahova
Termen: permanent
12. Punerea în aplicare a planurilor de măsuri proprii, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
generate de fenomenele specifice sezonului cald.
Răspund: Instituţiile cu atribuţii în cadrul Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Prahova
Termen: Permanent şi când situaţia o impune
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 RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA INCIDENTELOR
PE TIMPUL PERIOADELOR CU TEMPERATURI EXTREME
Recomandari generale pentru populatie


















Evitati, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare in intervalul orar 11.00 – 18.00;
Daca dispuneti de sistem de climatizare, reglati instalatia astfel incat temperatura sa fie cu 5
grade mai mica decat temperatura ambientala;
Ventilatoarele nu trebuie utilizate daca temperatura aerului depaseste 32°C;
Daca nu dispuneti de sistem de climatizare in locuinta sau la locul de munca, petreceti 2-3 ore
zilnic in spatii care beneficiaza de astfel de sisteme (cinematografe, spatii publice, magazine,
etc);
Purtati palarii de soare, imbracaminte lejera, din fibre naturale, de culori deschise;
Pe parcursul zilei faceti dusuri caldute, fara a va sterge de apa;
Consumati zilnic intre 1,5 – 2 litri de lichide, fara a astepta sa apara senzatia de sete. In
perioadele caniculare se recomanda consumul unui pahar cu apa (sau echivalentul acestuia) la
fiecare 15 – 20 de minute;
Nu consumati alcool (inclusiv bere sau vin), deoarece acesta favorizeaza deshidratarea si
diminueaza capacitatea de lupta a organismului impotriva caldurii;
Evitati bauturile cu continut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahar (bauturi
racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;
Consumati fructe si legume proaspete (pepene galben, rosu, prune, castraveti, rosii), deoarece
acestea contin o mare cantitate de apa;
O doza de iaurt produce aceeasi hidratare ca si un pahar cu apa;
Evitati activitatile in exterior care necesita un consum mare de energie (sport, gradinarit, etc);
Aveti grija de persoanele dependente de un adult (copii, varstnici, persoane cu dizabilitati),
oferindu-le in mod regulat lichide, chiar daca nu vi le solicita;
Pastrati contactul permanent cu vecini, rude, cunostinte care sunt in varsta sau cu dizabilitati,
interesandu-va de starea lor de sanatate;
Cum putem sa limitam cresterea temperaturii in locuinta:
 inchideti ferestrele expuse la soare, trageti jaluzelele si/sau draperiile;
 tineti ferestrele inchise pe toata perioada cat temperatura exterioara este superioara
celei din locuinta;
 deschideti ferestrele seara tarziu, noaptea si dimineata devreme, provocand curenti de
aer, pe perioada cat temperatura exterioara este inferioara celei din locuinta;
 stingeti sau reduceti intensitatea luminii artificiale;
 inchideti orice aparat electro-casnic de care nu aveti nevoie.

Recomandari pentru prevenirea aparitiei de imbolnaviri in randul copiilor
2.1 Pentru sugari si copii mici








realizarea unui ambient cat mai normal, ferit de caldura, umiditate excesiva si curenti de aer;
sistemul de alimentatie avut pana in acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de
alimente noi in aceasta perioada;
se va realiza hidratarea corespunzatoare, iar pentru sugari mama va alapta ori de cate ori
sugarul solicita;
copilul va fi imbracat lejer, cu hainute din materiale textile vegetale, comode;
nu va fi scos din casa decat in afara perioadelor caniculare din zi si obligatoriu capul va fi
acoperit;
copii vor primi apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab
indulcit, fructe proaspete si bine spalate;
mamele care alapteaza trebuie sa se hidrateze corespunzator cu apa plata sau apa cu proprietati
organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri preparate in casa din fructe proaspete,
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fara conservanti. Se va evita consumul de cafea sau alcool si se va mentine o igiena riguroasa a
sanilor si evident igiena generala a mamei;
la cel mai mic semn de suferinta al copilului sau mamei, acestia se vor prezenta la medicul de
familie care va decide conduita terapeutica;
atentie deosebita se va acorda conditiilor de igiena atat pentru copil, cat si pentru mama.
Copilul va fi imbracat cu hainute sau scutece curate si uscate, iar mama se va ingriji de igiena
riguroasa a pielii acestuia. In acest sens, copilul va fi imbaiat cel putin o data pe zi, si
obligatoriu seara inainte de culcare iar in restul zilei i se va face toaleta ori de cate ori este
nevoie;
copiilor prescolari li se vor face dusuri cu apa la temperatura camerei.

2.2 Pentru copii aflati in tabere






se vor asigura conditii optime de cazare;
alimentele trebuie sa respecte riguros normele de igiena si sa fie proaspete;
se va avea grija de hidratarea corespunzatoare a copiilor;
copii vor fi supravegheati iar locul de joaca va fi amplasat la umbra, in afara orelor de canicula,
avand capul acoperit cu palariute;
scaldatul, acolo unde este cazul, va fi facut sub stricta supraveghere a unui adult.

Recomandări pentru persoanele vârstnice şi cu afecţiuni cronice











creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
hidratarea corespunzatoare cu apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare,
ceai slab indulcit, sucuri preparate in casa din fructe proaspete, fara conservanti;
alimentatia va predominant din fructe si legume proaspete;
se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalatii frigorifice
functionale pentru pastrarea alimentelor. Se va evita pe cat posibil consumul de alimente usor
perisabile;
este interzis consumul de alcool si cafea pe perioada caniculei;
se va evita circulatia in perioada de varf a caniculei, si daca este absolut necesar se va utiliza
imbracaminte lejera, din materiale vegetale, iar capul va fi acoperit;
persoanele care sufera de anumite afectiuni i-si vor continua tratamentul conform indicatiilor
medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte
medicul curant in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente;
mentinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3-4 dusuri pe zi.

Recomandări pentru persoanele care prin natura
activităţii lor depun un efort fizic deosebit







acestea vor incerca dozarea efortului in functie de perioadele zilei, incercand sa evite excesul
de efort in varfurile caniculare. Daca valorile de caldura sunt foarte mari, se va proceda la
stoparea activitatii;
se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apa minerala, apa plata sau apa cu proprietati
organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri preparate in casa din fructe proaspete,
fara conservanti;
este interzis consumul de alcool si cafea in aceasta perioada;
se va utiliza un echipament de protectie corespunzator, din materiale vegetale si echipament de
protectie a capului impotriva caldurii excesive;

Recomandări pentru angajatori
5.1 Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:


reducerea intensitatii si ritmul activitatilor fizice;
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asigurarea microclimatului corespunzator la locul de munca;
alternarea efortului dinamic cu cel static;
alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite si curenti de aer.

5.2 Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:




asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoana/schimb;
asigurarea echipamentului individual de protectie;
asigurarea de dusuri.






reduceti deplasarile la cele esentiale;
nu va deplasati in intervalul orar 11.00 – 17.00;
consumati lichide intre 2-4 litri/zi - nu consumati alcool;
daca faceti tratamente pentru afectiuni cronice, luati-va medicamentele in mod regulat, cu
multa apa;
scoateti copii sub 3 ani afara inainte de ora 9.00 dimineaţa şi dupa ora 20.00;
evitati mancarurile grele si mesele copioase;
folositi serviciile medicale spitalicesti sau de urgenta doar in cazuri justificate; pentru probleme
curente de sanatate anuntati telefonic medicul de familie.

Recomandări pentru situaţiile de cod roşu







DISPOZIŢII FINALE

Responsabilitatea privind punerea în aplicare a prevederilor prezentului plan de măsuri, revine
tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, care, potrivit legii, au
atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
manifestarea fenomenelor meteorologice pe timpul sezonului cald.
După elaborare şi aprobare, prezentul plan de măsuri se pune la dispoziţia Secretariatului
tehnic permanent al C.J.S.U. - Prahova.

AVIZAT
PRIM ADJUNCT
Locotenent colonel
Elisei DUMITRU

ŞEF CENTRU OPERAŢIONAL
Maior
Mihai DIVOIU
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