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FENOMENE METEO PERICULOASE 
(furtuni, grindină, caniculă) 

 
În cazul fenomenelor meteo periculoase, trebuie să: 

 Debranşati energia electrică dacă sunteţi acasă pe 
timpul furtunilor 

Ca să evitaţi supraîncărcarea instalaţiei în cazul 
descărcărilor electrice atmosferice 

 Vă refugiaţi în interiorul unei clădiri, dacă aţi fost 
surprins afară în timpul unei ploi cu grindină, sau 
la adăpostul unui copac cu coronament mai des, 
în cazul în care nu sunt tunete şi fulgere 

Ca să nu vă răniţi cu cioburi de sticlă sau elemente de 
construcţie care pot cădea de pe clădiri, obiecte purtate 
de vânt şi ca să  evitaţi rănirea provocată de grindină  

 Vă adăpostiţi într-o groapă sau şanţ ori lipiţi de 
pământ, stând culcat, dacă vijelia v-a surprins 
într-un loc deschis 

Furtuna poate fi însoţită de grindină, tunete şi fulgere; 
staţi departe de copacii izolaţi; de regulă fulgerul loveşte 
punctul cel mai înalt 

 Nu intraţi în panică şi reţineţi pe alţii de la fapte 
disperate; nu vă apropiaţi de obiectele metalice, 
de stâlpii de înaltă tensiune şi firele căzute la 
pământ, de paratrăsnete 

 
Obiectele metalice pot fi încărcate cu electricitate 
existând riscul electrocutării 

 Menţineţi ferestrele închise ziua, pe timpul 
caniculei, până la lăsarea serii  

Locuinţa se va încălzi din cauza curenţilor calzi; pe 
timpul zilei acoperiţi ferestrele cu cearceafuri umede 
care să reţină căldura şi aerul uscat  

 Consumaţi în medie 2 litri de lichide pe zi, dar nu  
prea reci 

Deoarece se elimină înainte de a hidrata organismul 

 Nu consumaţi alcool şi evitaţi consumul 
băuturilor cu conţinut ridicat de cofeină sau zahăr 

Acestea favorizează deshidratarea şi diminuează 
capacitatea de luptă  a organismului cu căldura  

 Consumaţi zilnic cât mai multe fructe şi legume 
proaspete (pepene galben, verde, castraveţi, roşii) 

Conţin o mare cantitate de apă, săruri minerale şi 
vitamine 

 Reduceţi eforturile fizice în perioada zilei în care 
temperatura atinge valori maxime 

Sunt recomandate a se desfăşura dimineaţa şi seara 

 Sfătuiţi persoanele vârstnice, în special pe cele cu 
afecţiuni cardiace şi respiratorii, să evite, pe cât 
posibil,  deplasările şi  locurile aglomerate 

Dacă totuşi ieşiţi, folosiţi pălării, umbrele, ochelari de 
soare, îmbrăcăminte subţire şi în culori deschise 

Reflexe care salvează 

 
Închideţi uşa şi ferestrele. 

 
Debranşaţi instalaţiile de 

electricitate şi gaz  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu vă duceţi la şcoală să vă luaţi 

copiii: şcoala se ocupă de ei 
Ca să cunoaşteţi mai bine riscurile şi cum pot fi ele prevenite, întrebaţi specialiştii din primărie 

 


