
Urmare a avertizărilor cod portocaliu (pentru 30.06.2017) şi cod roşu (pentru 
01.07.2017), la nivelul Primăriei Sectorului 2 au fost luate o serie de măsuri care constau în: 

 
-  a fost activat Centrul de coordonare a acţiunilor de intervenţie pentru prevenirea 

şi eliminarea efectelor caniculei la nivelul Sectorului 2; 
-  au fost înştiinţate toate instituţiile din subordinea Consiliului Local al 

Sectorului  2,  pentru punerea în aplicare a PLANURILOR DE MĂSURI PENTRU 
PREVENIREA ŞI ELIMINAREA EFECTELOR CANICULEI; 

-  au fost organizate 9 (nouă) puncte pentru acordarea primului ajutor medical şi 
distribuirea apei reci pentru populaţie, astfel: 

-       Primăria Sectorului 2 - Relaţii Publice – Str.Chiristigiilor nr.11-13; 
-       Serviciul Asistenţă Socială ,,Maşina de Pâine” – Şos. Colentina nr.25; 
-       Serviciul Asistenţă Socială ,,Glinka” – Sos. M.I. Glinka nr.7; 
-       Clubul Înţelepţilor – Bd. Basarabia nr.96; 
-       Clubul Seniorilor – Parc Plumbuita; 
-       Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr.2 – Str. Mihai Eminescu nr.39; 
-       Sediul Administrativ al D.G.A.S.P.C. Sector 2 – Str. Olari nr.15; 
-       Direcţia pentru Protecţia Copilului – Str. Dimitrie Racoviţă nr.22; 
-       Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Calea Moşilor 

nr.229. 
-   a fost instalat la sediul Primăriei Sector 2 – Relaţii Publice - Str. Chiristigiilor nr.11-13, 

linia telefonică TEL VERDE cu numărul 0.800.500.772 şi s-a instituit serviciul de 
permanenţă pentru gestionarea situaţiilor urgenţă în astfel de cazuri. 

-  Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare, pentru populaţie: 
- deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât 

posibil prin zonele umbrite, alternând deplasarea cu repausul care se va efectua în spaţiile 
dotate cu aer condiţionat (magazine, farmacii, spaţii publice); 

- evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00 
- 18.00; 

- purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare; 
- consumaţi 1,5 - 2 litri de lichide pe zi (nu reci), sucuri natural din fructe, ceaiuri 

călduţe, apă; 
- mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt, mâncaţi echilibrat şi 

variat, insistând pe produse cu valoare calorică mică; 
- evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucuri 

carbogazoase) în cantităţi mari; 
- evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi; 
- nu consumaţi alcool – vă deshidrataţi şi vă transformă într-o posibilă victimă a 

caniculei; 
- menţineţi legătura cu persoanele în vârstă, interesându-vă de starea lor de 

sănătate şi oferindu-le pe cât posibil ajutorul şi asistenţa; 
- nu lăsaţi copiii sau animalele de companie, singure în autoturisme; 
- cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă; 
- persoanele care suferă de diferite afecţiuni îşi vor continua tratamentul, 

conform indicaţiilor medicului. 
 


