ANEXA (F)
Masuri de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de
producere ori de limitare a consecinţelor acestora

Măsuri generale
Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea
consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:
-

monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici,
etc. şi transmiterea datelor la autorităţile competente;
informarea populaţiei asupra pericolelor specifice zonei şi asupra comportamentului
de adoptat în cazul manifestării unui pericol;
exerciţii şi aplicaţii;
controale şi inspecţii de prevenire;
asistenţă tehnică de specialitate,
informarea preventivă;
constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale;
alte forme.
Măsuri specifice pe tipuri de riscuri:
Inundaţii

-

efectuarea studiilor de inundabilitate, stabilirea zonelor de inundabilitate şi a zonelor
de restricţie pentru construcţii;
realizarea unor lucrări de apărare a malurilor;
împăduriri sau reîmpăduriri;
drenaje;
construirea unor baraje de retenţie,
curăţarea şi decolmatarea cursurilor de apă şi a şanţurilor;
dimensionarea corespunzătoare a podurilor şi podeţelor:
Alunecări de teren

-

efectuarea studiilor de stabilitate geologică a terenului;
monitorizarea continuă a zonelor de risc;
interzicerea construcţiilor în zonele de risc.
Incendii

-

organizarea, dotarea şi antrenarea formaţiunilor de pompieri;
asigurarea cu mijloace PSI conform Normativelor Tehnice în vigoare;
aplicarea şi respectarea regulilor PSI;
acţiuni de control şi îndrumare,
ignifugarea elementelor combustibile;
stabilirea surselor de apă şi a hidranţilor

Accidente majore rutiere şi feroviare
-

respectarea regulilor de siguranţa circulaţiei rutiere şi feroviare;
instruirea conducătorilor auto care transporta materiale periculoase;
controale în trafic;
dotarea corespunzătoare a mijloacelor auto şi de cale ferată care transportă
materiale periculoase;
evitarea circulaţiei prin zone aglomerate.
Cutremure de pământ

-

efectuarea de studii seismologice;
monitorizarea clădirilor cu risc de prăbuşire la cutremur şi consolidarea acestora;
asigurarea funcţionării mijloacelor de înştiinţare-alarmare;
pregătirea populaţiei cu privire la modul de comportare în caz de cutremur;
măsuri de combatere a panicii.
Explozii

-

efectuarea de studii şi prognoze de accident;
măsuri de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor;
asigurarea cu mijloace de protecţie adecvate;
asigurarea cu mijloace de înştiinţare-alarmare;
instruirea şi antrenarea populaţiei prin exerciţii;
Epidemii şi epizootii

-

mediatizarea şi aplicarea regulilor de igienă individuală şi colectivă;
asigurarea cu medicamente;
acţiuni de control şi supraveghere;
aplicarea regulilor profilactice,
asigurarea cu personal medical la instituţiile cu risc de epidemii şi epizootii.
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