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CUM SĂ TE PROTEJEZI ŞI SĂ INTERVII PE TIMPUL 

ÎNZĂPEZIRILOR 
 

Înzăpezirile apar ca rezultat al căderilor abundente de zăpadă şi viscolelor care 
pot dura de la câteva ore până la câteva zile. Ele îngreunează în special deplasarea 
mijloacelor de transport de toate tipurile, aeriene, rutiere, feroviare, activitatea în 
obiectivele agricole, aprovizionarea cu materii prime, energie electrică şi gaze, 
telecomunicaţiile etc. Pentru îndepartarea cantităţilor mari de zăpadă de pe căile de 
acces şi pentru reluarea activităţilor economico-sociale, este necesar un număr mare 
de mijloace mecanizate şi de oameni. 
 
NU UITAŢI: 
 Informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice folosind radioul şi 

televizorul; 
 Fiţi pregătiţi pentru a rezista acasă – pregătiţi rezervă de alimente, apă, 

combustibil şi asiguraţi-vă mijloace diferite pentru încălzit şi preparat hrana; 
 Pregătiţi mijloacele de iluminat independente de reţeaua electrică; 
 Păstraţi la îndemână unelte pentru degajarea zăpezii; 
 Evitaţi absolut orice fel de călătorie dacă nu este absolut necesară; 
  Dacă este necesar să plecaţi luaţi-vă îmbrăcăminte groasă, căciulă, mănuşi; 
 Călătoriţi numai ziua şi folosiţi şoselele principale; 
 Interesaţi-vă de starea drumurilor; 
 Nu fiţi cutezători şi temerari: opriţi, întorceţi-vă sau cereţi ajutor; 
 Dacă plecaţi cu maşina, asiguraţi-o cu lanţuri pentru zăpadă, lopată, 

răzuitoare, cablul de remorcare, benzina de rezervă şi asiguraţi-vă că ştie 
cineva încotro plecaţi; 

 Încercaţi să scoateţi autovehiculul de pe partea carosabilă pentru a evita 
blocajele şi a facilita intervenţia mijloacelor de deszăpezire; 

 Dacă mijlocul de transport se strică, nu intrati în panică. Păstraţi-vă calmul, 
apelaţi numărul unic de urgenţă 112, aprindeţi luminile, ridicaţi capota maşinii 
şi aşteptaţi ajutorul; 

 Nu părăsiţi mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vă puteţi 
rătăci; 

 Evitaţi suprasolicitarea; 
 În localităţi nu parcaţi autovehiculele pe străzi. Încercaţi, pe cât posibil, să le 

scoateţi de pe partea carosabilă. 


