GHID
TORNADĂ
Înainte de eveniment
Semnele declanșării unei tornade
vânt puternic
apariția unui nor rotativ în formă
de pâlnie
zgomot puternic - similar unui tren
de marfă
•

•

•

În momentul în care ați luat la
cunoștință faptul că urmează
fenomene de vânt puternic,
încercați să încărcați telefonul.
Dacă nu sunteți acasă, cuplați
telefonul la încărcătorul din
mașină. În situația în care
nu aveți deloc acces la un
încărcător, încercați să evitați
apeluri care nu sunt urgente
sau să intrați pe aplicații care
pot descărca bateria imediat
Acordați atenție raportărilor
meteorologice. Meteorologii
pot prezice când condițiile ar
putea să genereze o tornadă
Fiți conectat la Aplicația DSU,
locul unde puteți afla informații, alerte meteo, dar și
raportări despre posibilitatea
formării unei tornade

•

Identificați un adăpost sigur
în cazul în care vântul suflă cu
putere

•

Încercați să vă adăpostiți într-o
cameră mică, interioara, fără
ferestre, aflată la subsolul
unei clădiri sau pivniță în cazul
caselor
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În timpul evenimentului
•

Dacă sunteți în apropierea
fenomenului, îndepărtați-vă
și anunțați serviciile de
urgență

•

Mergeți imediat către un loc
sigur pe care l-ați identificat

•

Protejați-vă capul și gâtul
cu brațele dar și cu câteva
materiale, de exemplu pături,
pe care să le poziționați în
jurul dumneavoastră

•

Nu încercați să depășiți o
tornadă într-un vehicul.

•

Dacă ați fost surprins într-o
mașină, închideți geamurile
și purtați centura de siguranță

•

Dacă vă aflați într-o mașină
sau în aer liber și nu puteți
ajunge la o clădire, acoperiți-vă capul și gâtul cu
brațele și acoperiți corpul cu
o pătură, dacă este posibil

•

Ascultați radioul, televiziunile dar fiți atenți și la sistemele de alertă locală pentru
informații și instrucțiuni de
urgență actuale

După eveniment
•

Atenție la firele electrice
căzute sau de utilitate rupte

•

Nu intrați în clădiri deteriorate până nu vi se spune că
sunt în siguranță

•

Dacă ați fost surprins de
tornadă afară, acoperiți-vă
gura cu o cârpă sau cu o
mască pentru a evita inhalarea prafului. Evitați să vorbiți,
încercați să trimiteți mesaje
prin telefon, utilizați un fluier
în loc să strigați

•

Folosiți apelurile telefonice
doar pentru situații de urgență. Sistemele telefonice
sunt deseori ocupate după
un dezastru. Utilizați mesaje
text sau social media pentru
a comunica cu familia și
prietenii

•

Continuați să ascultați radioul, posturile TV și mesajele
autorităților locale pentru
informații actualizate

•

Fiți atent în timpul curățării
drumurilor, căilor de acces.
Purtați pantofi cu talpă
groasă, pantaloni lungi și
mănuși de lucru
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