COMUNA DOROBANȚU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Nr. 3186 din 21.07.2022

APROB
PREȘEDINTELE
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
Primar, Vasile STOICA

………………………….

PLANUL DE MASURI
AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA AL COMUNEI
PENTRU PREVENIREA APARITIEI UNOR SITUATII DE URGENTA DETERMINATE
DE TIPUL DE RISC CANICULA SI LIMITAREA EFECTELOR ACESTEIA

Nr.
crt.

1.

Nivelul
unde se
aplica
masurile

Masuri

Modalitati de aplicare a
masurii

Cine raspunde/
aplica masura

1. Amenajarea unor puncte
medicale de prim ajutor si de
adapostire a populatiei, dotate cu
apa potabila care sa fie
distribuita gratuit.

Punct medical in incinta
Dispensarului sau in incinta
Primăriei comunei
Dorobanțu

Membru COSU/
Sef SVSU

2. Informarea preventiva a
populatiei
cu
privire
la
Comitetetul importanta
respectarii
Local
recomandarilor
pe
timpul
pentru
perioadelor caniculare precum si
situatii de
interdictia utilizarii focului
Urgenta/
deschis la arderea de miristi si
Serviciul
vegetatiei uscate.
Voluntar
pentru
Situatii de
Urgenta
(CLSU /
SVSU)

3. Informarea preventiva a
populatiei, institutiilor publice si
a agentilor economici cu privire
la rationalizarea/reducerea
consumului de apa potabila si
menajera in vederea prevenirii
aparitiei sincopelor pe linia
aprovizionarii cu apa.

Afisarea in puncte de
afisaj/puncte cu afluenta
mare de persoane a Membru COSU/
,,Masurilor privind protectia
Sef SVSU
populatiei comunei pe timp
de canicula,
1. Informarea preventiva a
institutiilor publice si
agentilor economici care se
aprovizioneaza de la reteaua
comunala de apa, prin
transmiterea prin curier a
Hotărîrii CLSU/Dispoz.
Membru COSU/
primarului privind
Sef SVSU
rationalizarea apei potabile
– dacă va fi cazul.
2. Informarea preventiva a
populatiei:
a. afisarea Hotărîrii
CLSU/Dispozitiei

4. Stabilirea unui program de
distributie a apei potabile si
menajere la nivel local, in
situatia necesitatii rationalizarii
consumurilor
de
apa,
si
inaintarea acestuia la I.S.U.
Barbu Stirbei Calarasi si
Institutia Prefectului judetului
Calarasi.

5. Monitorizarea/supraveherea
permanenta a platformelor de
gunoi cu ajutorul camerelor
video/personal de paza.

6. Desfasurarea de actiuni de
prevenire a incendiilor la nivelul
zonelor de pajisti/forestiere,
precum
si
la
nivelului
localitatilor
si
operatorilor
economici detinatori de culturi
agricole.

primarului in punctele de
afisaj – dacă va fi cazul;
b. comunicarea Hotărîrii
CLSU/Dispozitiei
primarului prin mesaj
preînregistrat, prin
portavoce montata pe
masina – dacă va fi cazul.
1.
Emiterea
Disp.
primarului in vederea:
a.
rationalizarii
consumului de apa din
reteaua publica comunala si
distributia ei intr-un interval
orar prestabilit
b. stabilirii unor puncte Vicepresedinte
suplimentare
fixe
de
CLSU /
alimentare cu apa din
Viceprimar
cisterne, in intervalul orar
....................
cand reteaua este oprita,
respectiv in:
1. satul Dorobanțu – in –
dacă va fi cazul
2. satul Vărăști – in – dacă
va fi cazul
3. satul Boșneagu – in – dacă
va fi cazul
1. Verificarea in fiecare
dimineata a functionarii Membru COSU/
aparaturii video;
Compartiment
2. Verificarea prezentei
cadastru și
persoanelor cu atributii de
agricultură
supraveghere a platformelor
de gunoi.
1. Informarea operatorilor
1. Membru
economici detinatori de
COSU/Sef
culturi agricole privind
SVSU
riscurile crescute de incendii
pe timp de canicula;
2. Supravegherea terenurilor
de catre personalul acestor 2. Aministratori
societati si interventia in
societati
timp oportun cu mijloacele
pe care le au in dotare:
cistene cu apa, tractoare cu
plug.
1. Verificarea truselor de
1.Membru
prim-ajutor;
COSU
Dr. Mihalache
Elena-Anemona
2. Verificarea mijloacelor
2. Sef echipa
pentru stingerea incendiilor: specializata
cisterna si pompa de apa.
Stingere
incendii

Asigurarea operativitatii
tuturor
mijloacelor
din
inzestrare, cu accent pe cele
folosite
pentru
acordarea
asistentei medicale de urgenta,
pentru stingerea incendiilor sau
interventiei la accidentele pe
caile rutiere sau feroviare.
8.
Asigurarea
transmiterii
operative a tuturor situatiilor de Asigurarea
urgenta care apar ca urmare a operative
7.

transmiterii Membru COSU/
a
tuturor
Sef SVSU

manifestarii acestui tip de rise
(operationalizare
punct
de
adapostire a populatiei si de
distribuire a apei potabile,
necesitate rationalizare consum
apa, solicitare de transport apa,
etc.), catre CJCCI Calarasi,
telefon
0758.236.077
sau
0242.311.818.
9. Asigurarea transmiterii de
rapoarte operative/informative in
conformitate cu Anexa nr. 8
OMAI nr. 78/28.06.2019, la
adresele
de
mail:
contact@isucalarasi
sau
cjcci@isucalarasi.ro.
1. Adaptarea programului de
lucru si limitarea activitatilor
desfasurate in aer liber.
2. Pentru ameliorarea conditiilor
la locul de munca se va reduce
intensitatea si ritmul activitatilor
fizice, se va alterna efortul
dinamic cu cel static si sc vor
alterna perioadele dc lucru cu
perioadele dc repaus, in locuri
umbrite
ori
ventilate
corespunzator si dotate cu apa
potabila si care sa fie distribuita
gratuit.

2.

3.

3. Informarea preventiva a
Autoritati angajatilor cu privire la
si institutii importanta
respectarii
publice
recomandarilor
pe
timpul
locale si
perioadelor caniculare precum
operatori si interdictia utilizarii focului
economici deschis la arderea de miristi si
vegetatie uscata.

Populatie

4. Informarea preventiva a
angajatilor, prin mijlocale de
comunicare din massmedia sau
mediul online, cu privire la
rationalizarea/reducerea
consumului de apa potabila si
menajera in vederea prevenirii
aparitiei sincopelor pe linia
aprovizionarii cu apa.
5. Asigurarea operativitatii
tuturor
mijloacelor
din
inzestrare, cu accent pe cele
folosite
pentru
stingerea
incendiilor.
1. Deplasarile sunt recomandate
in primele ore ale diminetii sau
seara, pe cat posibil prin zone
umbrite, alternand deplasarea cu

informatiilor catre si de la
CJCCI Calarasi.

Intocmirea si transmiterea
rapoartelor operative/
Membru COSU/
informative la institutiile
Sef SVSU
nominalizate.

Stabilirea unui program de
lucru limitat.

Sef institutie/
admin. operator
economic

Stabilirea unui program
flexibil,
cu
alternarea
perioadelor de lucru cu cele
de repaus in locuri umbrite
si dotate cu apa potabila.

Sef institutie/
admin. operator
economic

Informarea preventiva a
angajatilor cu privire:
1. Masurile privind protectia
populatiei comunei pe timp
de canicula (Afis);
2. Interdictia utilizarii
focului deschis la arderea
de miristi si vegetatie
uscata.

Sef institutie/
admin. operator
economic

Aducerea la cunostinta a
personalului
angajat
a
Hotărîrii CLSU/Dispozitiei
primarului
privind
rationalizarea/reducerea
consumului de apa potabila.

Sef institutie/
admin. operator
economic

Verificarea/incarcarea
cisternelor cu apa si a
pompelor aferente.

Sef institutie/
admin. operator
economic

AFIS:
Masuri
privind
Membru COSU/
protectia populatiei comunei
Sef SVSU
pe timp de canicula

repausul, in spatii dotate cu aer
conditionat (magazine, spatii
publice);
2. Evitarea spatiilor aglomerate,
a expunerii la soare si a efortului
fizic intens intre orele 11.00 18.00.
3. Purtarea de haine lejere,
subtiri, deschise la culoare,
palarii si ochelari de soare.
4 Asigurarea unei hidratari (1,5 –
2 litri de lichide pe zi) si
alimentatii
corespunzatoare
adaptate sezonului, compusa in
special din apa nu prea rece,
sucuri naturale din fructe, ceaiuri
caldute (soc, musetel, urzici),
fructe (pepene, prune), legume
(rosii) sau iaurturi (echivalentul
unui pahar cu apa). Se va manca
echilibrat, variat insistand pe
produsele cu valoare calorica
mica.
5. Se vor evita bauturile care
contin cofeina (cafea) sau zahar
(sucurile carbogazoase), in
cantitate mare.
6. Se vor evita alimentele cu un
continut sporit de grasimi, in
special de origine animala.
7. Se va evita consumul de alcool
(inclusiv bere), va deshidrateaza
si va transforma intr-o potentiala
victima a caniculei.
8. Mentineti legatura cu
persoanele in varsta (rude,
vecini, persoane cu dizabilitati,
intcresandu-va de starea dc
sanatate a acestora si oferiti-le
asistenta ori de cate ori au
nevoie.
9. Nu lasati copiii/animalele de
companie singuri/singure in
autoturisme.
10. Cereti sfatul mediculul de
familie la cel rnai mic semn dc
suferinta,
manifestat
dc
dumneavoastra sau copilul
dumneavoastra.
11. Creati un ambient care sa nu
suprasolicite capacitatca de
adaptare a organismului.
12. Persoanele care sufera dc
diferite afectiuni isi vor continua
tratamentul, conform indicatiilor
medicului. Este foarte util ca in

Se va multiplica si afisa in
urmatoarele puncte de afisaj
cu afluenta continua de
persoane:
- primarie;
- dispensar/e medical/e;
- statii de autobuz;
- biserici;
- toate magazinele
alimentare.

perioada caniculara sa se
consulte medicul curant, in
vederea
adaptarii
schemei
terapeuticc
la
conditiile
existente.
13.
Evitarea
efectuarii
consumului de apa potabila si
menajera pentru activitati care nu
comporta necesitate urgenta.

ȘEF SVSU
Adrian NEAGU

…………........

JUDETUL CĂLĂRAȘI
COMUNA DOROBANȚU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA POPULAȚIEI COMUNEI
PE TIMP DE CANICULĂ
1. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin
zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat
(magazine, spații publice);
2. Evitarea spațiilor aglomerate, a expunerii la soare și a efortului fizic intens între orele 11.00
- 18.00.
3. Purtarea de haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării si ochelari de soare.
4. Asigurarea unei hidratări (1,5 – 2 litri de lichide pe zi) și alimentații corespunzătoare
adaptate sezonului, compusă în special din apă, nu prea rece, sucuri naturale din fructe,
ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici), fructe (pepene, prune), legume (roșii) sau iaurturi
(echivalentul unui pahar cu apă). Se va mânca echilibrat, variat insistând pe produsele cu
valoare calorică mică.
5. Se vor evita băuturile care conțin cofeină (cafea) sau zahar (sucurile carbogazoase), în
cantitate mare.
6. Se vor evita alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală.
7. Se va evita consumul de alcool (inclusiv bere), vă deshidratează și vă transformă într-o
potențială victimă a caniculei.
8. Mențineți legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilități,
interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de cate ori au
nevoie.
9. Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme.
10. Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră.
11. Creați un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului.
12. Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul, conform
indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul
curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente.
13. Evitarea efectuării consumului de apă potabilă și menajeră pentru activități care nu
comportă necesitate urgentă.

