MINISTERUL
ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SITUATII DE URGENTA

PROTECŢIA ÎN CAZ DE ACCIDENTE CHIMICE,
RADIOLOGICE, BIOLOGICE (NBC) SAU CA
URMARE A CELOR PRODUSE PRIN ACTIUNI
TERORISTE.
DACĂ NU CUNOAŞTEŢI:
 ce trebuie făcut în caz de accidente chimice,
radiologice sau biologice (N.B.C.) sau atac terorist;
 modul de comportare pe timpul acestor evenimente;
 măsurile de protecţie elementare ce trebuiesc
respectate.

REGULI GENERALE:
• Învăţaţi semnalele transmise prin Serviciul
Protecţie Civilă.
• Păstraţi-vă calmul!
• Deschideţi aparatele radio, televizoarele şi
ascultaţi comunicatele şi sfaturile transmise de
autorităţile în drept!
• Asiguraţi în casă sau în jurul ei un stoc de
provizii suficient pentru a vă ajuta să rezistaţi câteva
zile.
• Dacă sunteţi evacuaţi luaţi cu dumneavoas-tră o
rezervă de alimente pentru a o folosi pe timpul
evacuării / autoevacuare.
• Respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite prin
planurile de intervenţie, îndrumările şi comunicatele
I.S.U.J, solicitaţi alimente, îmbrăcăminte asistenţă
medicală şi adăpost în caz de nevoie.
• Staţi departe de zonele afectate. Nu împiedicaţi
acţiunile de intervenţie.
• Limitaţi convorbirile telefonice, liniile de
telefon pot fi necesare pentru apeluri urgente.
• Nu răspândiţi şi nu luaţi în considerare
zvonurile!

CELE MAI IMPORTANTE ARTICOLE PE CARE
TREBUIE SĂ LE PĂSTRAŢI LA ÎNDEMÂNĂ
SUNT:
• Apă (de preferat păstrată în vase de plastic sau
canistre).
• Hrană (în conserve sau pachete sigilate).
• Medicamente necesare pentru toată familia
dumneavoastră şi în special trusa de prim – ajutor.
• Cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanter-ne,
radioreceptor portabil şi baterii de rezervă.
• O hartă cu traseele de evacuare şi posibilele locuri
unde veţi fi cazaţi.
• Lista cu telefoane de urgenţă, telefoane utile şi
cele necesare pentru a anunţa că sunteţi în siguranţă.
DOCUMENTELE DE IDENTITATE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
,,Petrodava al judeţului Neamţ funcţionează pentru
pregătirea structurilor cu atribuţii în gestionarea
situaţiilor de urgenţă şi a populaţiei în scopul realizării
măsurilor de prevenire, de protecţie a cetăţenilor,
bunurilor acestora şi mediului, precum şi pentru
înlăturarea efectelor produse de dezastre, agresiuni
nonmilitare sau militare.
Stimaţi cetăţeni, pentru siguranţa dumneavoastră,
în cazul ameninţărilor determinate de accidente chimice,
radiologice sau biologice, este necesar să cunoaşteţi şi
să respectaţi un minimum de măsuri utile pentru
protejarea vieţii, sănătăţii şi bunurilor dumneavoastră.
În acest sens:
 Respectaţi recomandările I.S.U.J.Neamţ transmise
prin toate canalele mass – media (R-TV, scrise, sonore transmise prin sistemul de înştiinţare-alarmare).
 Folosiţi mijloacele de protecţie individuală speciale
sau improvizate pe care le aveţi la îndemână, la
domiciliu sau la locul de muncă.
 Adăpostiţi-vă în cel mai apropiat spaţiu special
amenajat sau improvizat cunoscut.
 Acordaţi ajutor persoanelor aflate în dificultate sau
aplicaţi măsurile de prim ajutor medical primar, în caz de
necesitate.

ACCIDENTE PROVOCATE DE SUBSTANTE
PERICULOASE
Un astfel de accident se poate întâmpla oriunde: în
vecinătatea operatorilor economici care produc sau deţin
substanţe chimice periculoase, combustibili / surse
nucleari / radiologice, sau agenţi biologici, în timpul
transportului acestor tipuri de substanţe şi, uneori, chiar
în propria gospodărie!
ATENŢIE! orice loc poate fi considerat vulnerabil la
un accident chimic, biologic sau radiologic.
CE FACEM ÎN CAZUL PRODUCERII UNUI
ACCIDENT ?
♦ Anunţaţi imediat instituţiile abilitate (folosiţi
sistemul unic de înştiinţare 112) locul şi natura
accidentului;
♦ Depărtaţi-vă de locul accidentului şi ajutaţi-i şi pe
alţii să părăsească zona;
♦ Nu călcaţi şi nu atingeţi substanţele rezultate din
accident;
♦ Nu inhalaţi gaze, fum şi nu fumaţi;
♦ Protejaţi-vă căile respiratorii până părăsiţi zona, cu
orice mijloc aveţi la îndemână (batistă, material textil
etc.);
♦ Staţi departe de victimele accidentului până la
identificarea substanţelor periculoase.

INFORMAŢII DESPRE TERORISM


Un atac terorist poate îmbrăca mai multe

forme, funcţie de mijloacele tehnice disponibile la care
au acces teroriştii, aspectele politice care “motivează”
atacul, ţintele vizate şi punctele vulnerabile ale acestora.


Atacul cu bombe, de regulă artizanale, este

cea mai frecventă metodă utilizată de terorişti.


Alte metode utilizate: atacul la facilităţile de

transport în comun, instituţii centrale / locale, operatori
economici surse de risc, la reţelele de servicii edilitare
 Atacul asupra instituţiilor / operatorilor
economici care produc sau deţin substanţe chimice
periculoase, combustibili / surse nucleari / radiologice,
sau agenţi biologici

 Învăţaţi să detectaţi prezenţa materialelor
periculoase (vizualizând etichetele de pe ambalaj /
recipienţi).
 Informaţi-vă asupra riscurilor de acest tip prezente
în zona dumneavoastră şi asupra planurilor comunitare
de intervenţie.
 Însuşiţi-vă măsurile din planul de evacuare
întocmit pentru locul de muncă, al şcolii copiilor
dumneavoastră sau al zonei în care domiciliaţi.
 Participaţi la exerciţiile de alarmare executate de
I.S.U.J.Neamţ.
 Fiţi pregătiţi pentru a fi evacuaţi.
 Planificaţi-vă rute alternative de evacuare din zonă.
 Informaţi-vă despre sistemele de alarmare industriale sau comunitare din zona dumneavoastră.
 Pregătiţi-vă stocul de materiale necesare în caz de
dezastru , specificat în acest pliant.
 Respectaţi recomandările I.S.U.J.Neamţ, poliţiei şi
ale autorităţilor locale.

