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Reguli de comportare în timpul furtunii, 

grindinei și vântului puternic 
 

Regulile de comportare pe timp de ploaie: 

La primirea informațiilor despre pericolul precipitațiilor abundente se recomandă de a nu 

călători și de a nu părăsi încăperea în care vă aflați. 

Dacă ploaia v-a prins pe stradă, încercați să vă adăpostiți în clădirile situate peste nivelul posibil 

al inundațiilor. 

Dacă ploaia v-a prins în transportul personal nu încercați să depășiți zonele inundate. Treceți 

încet pe banda dreaptă (pe marginea drumului). Porniți luminile de urgență și așteptați să treacă 

ploaia. În cazul unui flux/debit rapid de apă, părăsiți vehiculul și mergeți într-o zonă ridicată sau spre 

cea mai apropiată clădire. 

 

Reguli de comportare pe timp de vânturi puternice: 

În cazul vânturilor puternice obiectele de uz casnic necesită imediat evacuate din curte, de la 

balcoane, ferestrele trebuie închise. 

Automobilul necesită să fie parcat în garaj, în cazul imposibilităţii parcării în garaj – parcați la 

distanţă de copaci, precum și de la construcții slab fortificate. 

În timp ce mergeți pe stradă ocoliți panourile publicitare, clădirile vechi și casele cu acoperiș 

instabil. Evitați copacii și diverse structuri cu un nivel ridicat de risc (poduri, pasaje, conducte, linii 

electrice, instalații industriale potențial periculoase). 

 

Reguli de comportare pe timp de grindină: 

Dacă este posibil nu ieşiți din casă. Dacă sunteţi în interior – stați cât mai departe de ferestre. Nu 

folosiți aparate electrice, deoarece grindina este de obicei însoțită de furtuni. 

Fiind pe stradă – încercați să găsiți un adăpost. Dacă acest lucru nu este posibil, protejați-vă 

capul de lovituri de grindină (acoperiți-vă capul cu mâinile, geanta, hainele). 

Nu încercați să vă adăpostiţi sub copaci, pentru că există riscul ca acestea să fie izbite de fulgere.  

Dacă călătoriți cu mașina - opriți-vă.  

În timp ce vă aflați în mașină stați îndepărtat de la geamuri. Este necesar să vă întoarceți spatele 

la ele (orientat spre centrul cabinei) și să vă acoperiți ochii cu mâinile sau hainele. Dacă aveți copii 

mici acoperiţii cu corpul, totodată acoperiţi-vă ochii fie cu hainele, fie cu mâna.  

În nici un caz nu părăsiți mașina în timpul grindinei. Nu uitați că durata medie grindinei este 

aproximativ 6-7 minute și foarte rar durează mai mult de 15 minute. 

 

Reguli de bază în timpul furtunii: 

În timpul furtunii, pericolul principal este atacul trăsnetului.  

Pe lângă fulgerul obișnuit liniar (sau în zig-zag), uneori există fulgere cu formă unei sfere – o 

sferă luminoasă care plutește în aer deasupra suprafeței pământului și care explodează în coliziune cu 

orice obiect solid. 

În apartament, casă, clădire opriți toate aparatele electrice de uz casnic disponibile.  

Nu stați lângă ferestrele și ușile deschise și nu atingeți robinetele de apă, conductele. 

Ferestrele din cameră trebuie să fie închise pentru a împiedica fulgerul cu bile să intre în ele. 

 

Fiind pe stradă, într-o zonă de parc sau într-o pădure în timpul furtunii cu fulgere: 

Nu vă ascundeți sub copacii înalți, este mai bine să vă îndepărtați de ei la o distanță sigură (30-

40 de metri). Probabilitatea ca fulgerul să cadă într-un anumit copac este direct proporțională cu 

înălțimea sa. Pericolul crește dacă există deja copaci în apropiere care au fost anterior izbiți de 

fulgere. 

Amatorilor de înot sau de pescuit în cazul furtunii, este recomandat să oprească imediat aceste 

activități și să se îndepărteze de obiectivul acvatic. 

Telefonul mobil pe timpul furtunii și fulgerului este necesar de a fi deconectat. 

 

Cunoscând și urmând aceste reguli simple puteți evita apariția unor situații periculoase pentru 

sănătate și viață. 
 

CETĂŢENI, NU UITAŢI ! 

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAŢI VIAŢA ŞI BUNURILE ! 
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