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Spre exemplu, pen-
tru desfăşurarea în con-
diţii corespunzătoare a 
activităţii de distribuţie 
a energiei electrice, Enel 
Distribuţie Muntenia - Zo-
na Reţea Ilfov a elabo-
rat (pentru trecerea vâr-
fului de sarcină) un pro-
gram de măsuri tehnice, 
operaţionale, organizato-
rice şi administrative.

În transporturi, pen-
tru menţinerea stării de 
viabilitate a drumurilor 
pe timpul sezonului re-
ce şi derularea în condi-
ţii bune a traficului ve-
hiculelor de transport în 
comun, individuale şi de 
mărfuri pe timp de iarnă 
se va urmări realizarea 
(de către Secţia de Dru-
muri Naţionale Bucureşti 
Nord şi Sud, Consiliul 
Judeţean Ilfov, Inspecto-
ratul de Poliţie Judeţean 
Ilfov) de lucrări precum 
impermeabilizarea păr-
ţii carosabile, asigurarea 
scurgerii apelor sau de 
apărare cu panouri para-
zăpezi şi perdele foresti-
ere de protecţie. Pe par-
tea de semnalizare rutie-
ră - se va completa nu-
mărul indicatoarelor de 
circulaţie fixe şi mobile 
specifice sezonului de iar-
nă şi se vor folosi mijloa-
cele de semnalizare mo-
bile necesare în cazul în-
chiderii temporare a cir-
culaţiei pe sectoare de 
drumuri blocate, se pre-
gătesc baze de deszăpe-
zire şi se instruieşte per-
sonalul etc.

Scăderea 
nivelului apelor în 
acumulări

Sistemul de Gospo-
dărire a Apelor (SGA) Il-
fov - Bucureşti şi-a pro-
pus - scăderea nivelurilor 
de retenţie a apei în lacu-
rile de acumulare la nive-
lurile minime de exploata-
re pentru inspecţii tehnice 
ale lucrărilor imersate şi 
pentru pregătirea regimu-
lui de exploatare în peri-
oada de timp friguros;

- asigurarea stării 
tehnice de funcţionare a 
echipamentelor hidrome-
canice şi instalaţiilor elec-
trice de la baraje, noduri 
hidrotehnice şi prizele de 
apă din administrare, in-

clusiv pregătirea pentru 
perioada de timp frigu-
ros;

- asigurarea sur-
selor pentru alimenta-
rea cu energie electrică 
şi verificarea funcţionării 
instalaţiilor de iluminat 
ale sediilor, formaţiilor, 
cantoanelor şi spaţiilor 
tehnologice de la baraje-
le, nodurile hidrotehnice 
şi prizele de apă din ad-
ministrare;

- efectuarea pro-
belor de funcţionare a 
instalaţiilor de încălzi-
re ale sediilor formaţiilor, 
cantoanelor şi spaţiilor 
tehnologice de la baraje, 
noduri hidrotehnice şi pri-
zele de apă din adminis-
trare şi asigurarea com-
bustibilului necesar încăl-
zirii spaţiilor de lucru;

- asigurarea stării 
tehnice de funcţionare a 
mijloacelor de transport 
şi a utilajelor din dotare;

- asigurarea puncte-
lor de lucru cu stocuri de 
sare, nisip, unelte pentru 
deszăpezire;

- inventarierea, ve-
rificarea materialelor şi 
mijloacelor de apărare 
împotriva inundaţiilor şi 
gheţurilor aflate în do-
tarea punctelor de lu-
cru şi magaziei centrale 
SGA Ilfov-Bucureşti şi a 
condiţiilor de depozitare 
a acestora;

- asigurarea fluxu-
lui informaţional operativ 
pentru transmiterea in-
formărilor/atenţionărilor/
avertizărilor hidrologice!

Grijă pentru 
sănătatea 
ilfovenilor

Direcţia de Sănătate 
Publică (DSP) a judeţului 
va actualiza baza de da-
te cu persoanele aflate la 
risc (dializaţi, gravide cu 
risc, pacienţi cronici, per-
soane cu nevoi specia-
le) şi o va transmite că-
tre ISU şi Instituţia Pre-
fectului Judeţului Ilfov. Va 
efectua controale în uni-
tăţi sanitare de orice tip, 
în scopul verificării, de-
pistării, înregistrării şi ra-
portării bolilor respiratorii 
acute şi va efectua con-
troale în unităţile spitali-
ceşti în scopul verificării 
înregistrărilor, raportări-

lor şi asigurării condiţiilor 
de izolare a bolnavilor cu 
boli respiratorii acute ca-
re se prezintă la camerele 
de gardă şi în UPU. Toa-
te unităţile sanitare vor 
fi controlate şi verifica-
te la asigurarea confortu-
lui termic, iar grupele po-
pulaţionale la risc (cadre-
le sanitare, copiii şi adulţii 
din instituţiile de ocrotire, 
bolnavii cronici cu risc de 
îmbolnăvire crescut, per-
sonalul din instituţiile pu-
blice ale judeţului) vor fi 
vaccinate antigripal în ca-
binetele medicale de me-
dicină de familie. În peri-
oada sărbătorilor de iarnă 
se vor asigura (iar acest 

lucru se va verifica de că-
tre DSP Ilfov) servicii me-
dicale în liniile de gardă 
din unităţile sanitare cu 
paturi şi în UPU din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Ilfov.

De asemenea, se 
vor verifica asigurarea cu 
medicamente şi materia-
le sanitare necesare tra-
tării afecţiunilor specifice 
sezonului rece în unităţile 
sanitare din judeţ şi asi-
gurarea unui meniu co-
respunzător caloric în ca-
drul unităţilor de asisten-
ţă medico-socială; do-
tarea cu echipament de 
protecţie specific; asigu-
rarea microclimatului, a 

condiţiilor de depozita-
re a laptelui şi cornului, 
în şcoli, precum şi efec-
tuarea triajului epidemi-
ologic, de asemenea, în 
unităţile de învăţământ.

Și conducerea Servi-
ciului de Ambulanţă Bu-
cureşti - Ilfov a anunţat 
o serie de măsuri, printre 
care: aprovizionare, cu 
medicamente şi materi-
ale sanitare pentru toată 
perioada de iarnă; apro-
vizionarea şi echiparea cu 
materiale specifice sezo-
nului rece pentru ambu-
lanţe; întreţinerea perma-
nentă în stare de funcţio-
nare a întregului parc au-
to, având grijă să funcţio-
neze în parametrii optimi 
şi instalaţiile de încălzire 
ale ambulanţelor; asigu-
rarea personalului medi-
cal şi auxiliar medical cu 
echipament de protecţie 
împotriva temperaturilor 
scăzute şi umezelii; tru-
sele medicale, pe lângă 
conţinutul din normati-
ve, vor fi dotate cu medi-
camente specifice pentru 
afecţiunile de sezon (anti-
biotic, antitermice); se va 
urmări aprovizionarea cu 
saltele termice pentru in-
cubatoarele de transport 
nou-născuţi şi se va supli-
menta numărului de echi-
paje atunci când situaţiile 
impun această măsură.

Personalul SABIf ex-
pus va începe vaccinarea 
antigripală.

ISU B-If, gata de 
intervenție

Pentru gestiona-
rea situaţiilor de urgen-
ţă la nivel judeţean şi lo-
cal, ISU Bucureşti-Ilfov 
propune verificarea teh-
nicii specifice şi a stocu-
rilor de materiale nece-
sare acţiunilor de desză-
pezire; verificarea şi ac-
tualizarea în regim de 

urgenţă a planurilor pro-
prii şi acţiuni specifice 
sau cele asociate gestio-
nării unor astfel de eve-
nimente, precum şi ela-
borarea planurilor de co-
operare a structurilor abi-
litate în domeniu; asigu-
rarea reprezentanţilor 
în structurile de mana-
gement al situaţiilor de 
urgenţă organizate la ni-
velul judeţului; asigura-
rea fluxului informaţional 
la nivel local pentru pu-
nerea în aplicare a mă-
surilor de pregătire, pre-
venire şi răspuns, cuprin-
se în planurile de apăra-
re specifice; pregătirea la 
nivelul fiecărei instituţii a 
forţelor şi mijloacelor ne-
cesare îndeplinirii misiuni-
lor, conform funcţiilor de 
sprijin repartizate; trans-
miterea atenţionărilor şi 
avertizărilor hidrometeo-
rologice către instituţiile 
membre în Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Ilfov şi Co-
mitetele Locale pentru 
Situaţii de Urgenţă; in-
struirea personalului şi 
asigurarea executării ser-
viciului de permanenţă la 
sediile primăriilor când si-
tuaţia impune acest lu-
cru; verificarea spaţiilor în 
care poate fi asigurată re-
locarea, cazarea şi hrăni-
rea persoanelor surprin-
se în trafic sau afectate 
de fenomenele meteoro-
logice periculoase; inten-
sificarea informării popu-
laţiei cu privire la reguli-
le şi măsurile de protecţie 
ce trebuie respectate pe 
timpul avertizărilor me-
teorologice/hidrologice; 
atenţionarea tuturor ope-
ratorilor economici sur-
să de risc în vederea asi-
gurării condiţiilor optime 
de funcţionare pe timp 
de iarnă, pentru evitarea 
producerii unor accidente 
tehnologice etc.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat 
Programul de măsuri toamnă-iarnă 2019-2020
La sediul Prefecturii Ilfov s-au reunit, săptămâna 
trecută, membrii Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență, pentru aprobarea Programului 
de măsuri toamnă - iarnă 2019 - 2020, ce cuprinde 
principalele măsuri întreprinse în condiții de iarnă 
în activitățile din domeniile energetic, transporturi, 
protecția mediului şi ocrotirea sănătății populației. 
Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor vor fi 
implicate administrațiile publice locale şi județene, 
serviciile publice deconcentrate, precum şi agenții 
economici de pe teritoriul județului.

Carmen Istrate

Manager general SABIf, dr. Alis Grasu, despre 
suplimentarea numărului de echipaje


