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Astfel, Planul de mă-
suri pentru prevenirea, 
diminuarea și atenuarea 
efectelor negative ale ca-
niculei și secetei, precum 
și altor fenomene meteo-
rologice ce se pot produce 
în perioada de vară pe te-
ritoriul județului Ilfov, cu-
prinde o serie de măsuri 
printre care, spre exem-
plu, identificarea, prin grija 
DGASPC Ilfov, a persoane-
lor vulnerabile și organiza-
rea punctelor de acordare 
a asistenței medicale și de 
distribuire a apei potabile 
pentru acestea. Serviciul 
de Ambulanță București-
Ilfov și SMURD București 
transmit, zilnic, Prefectu-
rii Ilfov, numărul persoa-
nelor care au solicitat pri-
mul ajutor din cauze lega-
te de căldură persisten-
tă, primăriile și comitete-
le locale pentru situații de 
urgență au în vedere stro-
pirea zilnică - dimineața și 
seara - a asfaltului și se 
ocupă de diseminarea că-
tre populație și operatorii 
economici a măsurilor de 
prevenire a efectelor pe-
riculoase pentru sănăta-
tea populației, iar Consiliul 
Județean și consiliile locale 
din zonele cu risc crescut 

de incendiu, și după caz, 
administratorii operato-
rilor economici/conducă-
torii instituțiilor din zone-
le menționate, trebuie să 
elaboreze programe speci-
ale de măsuri pentru pre-
venirea producerii incen-
diilor. ISU București-Ilfov 
va emite mesajele RoA-
lert în cazul avertizărilor 
nowcasting de cod roșu și, 
în situațiile când se impun, 
cele de cod portocaliu.

Populația trebuie 
să știe!

Recomandările pri-
vind protecția populației 
pe timpul caniculei cu-
prind următoarele:
 Deplasările se fac în 
primele ore ale dimineții 
sau seara, pe cât posi-
bil prin zone umbrite, al-
ternând mersul cu pauze-
le în spații dotate cu aer 
condiționat,
 Hainele trebuie să fie 
lejere, subțiri, deschise 
la culoare și se recoman-
dă purtarea pălăriilor și 
ochelarilor de soare,
 Se consumă 1,5 - 2 li-
tri de lichid/zi, nu prea re-
ce, apă în special, sucuri 
naturale, ceaiuri de fruc-

te călduțe (soc, mușețel, 
urzici),
 Se evită băuturile care 
conțin cofeină sau zahăr 
în cantintăți mari,
 Nu se consumă alcool,
 Cereți sfatul medicu-
lui de familie, dacă aveți 
semne de suferință medi-
cală!

Prevenirea 
incendiilor

Măsurile speciale care 
trebuie luate de Consiliul 
Județean și consiliile loca-
le, administratorii operato-
rilor economici/conducăto-
rii de instituții din zone cu 
risc crescut de incendii în 
perioade caniculare se re-
feră la identificarea și no-
minalizarea sectoarelor de 
activitate unde poate să se 
manifeste acest risc; asigu-
rarea și verificarea zilnică a 
instalațiilor de stingere și 
a rezervelor de substanțe 
stingătoare; protejarea 
față de razele solare a re-
cipientelor, rezervoarelor și 

a altor tipuri de ambalaje 
care conțin vapori inflama-
bili sau gaze lichefiate sub 
presiune; verificarea utila-
jelor agricole folosite la re-
colatarea cerealelor păioa-
se - astfel încât să nu con-
stituie surse de aprindere a 
câmpurilor; restricționarea 
efectuării unor lucrări ca-
re crează condiții favori-
zante pentru producerea 
de incendii prin degajarea 
de substanțe volative sau 
supraîncălziri excesive; in-
terzicerea focului deschis 
în locuri cu pericol de in-
cendiu, în zonele afecta-
te de uscăciune avansată, 
sau pe timp de vânt. Pre-
pararea hranei prin utiliza-
rea focului deschis în in-
cintele unităților, în zone-
le de agrement și în gos-
podării se face doar în lo-
curi special amenajate, în 
condiții și la distanțe ca-
re să nu permită propaga-
rea focului la construcții, 
depozite, culturi agricole, 
păduri, plantații sau alte 
vecinătăți.

Măsuri de protecţie 
împotriva caniculei

Potrivit documentu-
lui, ”în termen de 7 zi-
le de la intrarea în vigoa-
re a ordinului, direcțiile de 
sănătate publică județe-
ne și a municipiului Bu-
curești transferă compri-
matele de iodură de po-
tasiu 65 mg către farma-
ciile comunitare, cu spriji-
nul companiilor de distri-
buție de medicamente”, 

informează Ministerul Să-
nătății. Iar pentru a intra 
în posesia iodurii de pota-
siu 65 mg, cetățenii se vor 
adresa medicului de fami-
lie, care trebuie să le eli-
bereze prescripția medi-
cală, iar în baza aceste-
ia, farmaciile vor furniza 
comprimatele care le re-
vin.

Comprimatele vor fi 

distribuite gratuit popula-
ției de către farmaciile co-
munitare. Lista acestora 
este disponibilă pe pagina 
web a Ministerului Sănă-
tății, la secțiunea ”Cam-
panie distribuție iodură 
de potasiu”: https://www.
ms.ro/campanie-distribu-
tie-iodura-de-potasiu/. În 
județul Ilfov există 6 far-
macii unde se vor elibera 
pastilele de iodură de po-
tasiu, în Popești-Leordeni, 
3 în Chiajna, 1 în Vidra, 4 
în Mogoșoaia, 3 în Oto-
peni, 6 în Voluntari, 1 în 
Dobroești, 1 în Tunari, 5 

în Balotești, 2 în Corbean-
ca, 1 în Chitila, 1 în Sna-
gov și 2 în Buftea.

În farmacii vor fi dis-
ponibile în mod gratuit și 
materiale informative cu 
privire la utilizarea corec-
tă a comprimatelor de io-
dură de potasiu 65 mg. 
Comprimatele se adminis-
trează doar în caz de in-
cident nuclear, la indicați-
ile autorităților, în primele 
6 ore după anunțul aces-
tora, în doză unică. Aca-
să, pastila/pastilele (dacă 
sunt mai multe persoane 
care au primit indicație de 

administrare) se păstrea-
ză într-un loc sigur, uscat 
și răcoros, la întuneric. Nu 
se lasă în îndemâna copi-
ilor!

Administrarea nere-
comandată a iodurii de 
potasiu poate determina 
disfuncții ale glandei tiro-
ide! Medicii de familie vor 
recomanda dozele pentru 
fiecare persoană: nou-

născuții - până la o lună 
- un sfert de comprimat, 
dizolvabil în apă sau ceai; 
copii 1 lună - 3 ani - jumă-
tate de comprimat, dizol-
vabil în apă sau ceai; copii 
3 - 12 ani - 1 comprimat; 
copii peste 12 ani și adulți 
- 2 comprimate. Peste 40 
de ani NU se recomandă 
profilaxia cu iodură de po-
tasiu.
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Supravegherea suspiciunilor de 
holeră

Noi reglementări pentru arderea 
deșeurilor

Peste 80.000 de copii cu dizabilități

Pagini realizate de CarMen iStrate

Ministerul Sănătăţii 
supraveghează în mod 
curent bolile diareice 
acute în sezonul estival, 
iar judeţele din zonele de 
frontieră cu republica 
Moldova și Ucraina au 
fost atenţionate pentru 
identificarea rapidă a 
oricărei suspiciuni de 
holeră. Precizările MS vin 
în contextul informaţiile 
apărute în media și legate 
de depistarea vibrionului 
holeric în ape de îmbăiere 
din republica Moldova, 
în zona râului nistru. 

Ministerul subliniază că 
în românia nu s-au mai 
înregistrat cazuri de holeră 
în ultimii 30 de ani. ”tulpina 
izolată în republica 
Moldova nu face parte 
din categoria celor care 
provoacă boală la om”, 
afirmă reprezentanţii MS.

S-a publicat ordinul privind 
distribuirea pastilei de iod

 36 de farmacii din Ilfov vor elibera gratuit medicamentul, pe baza 
prescripției medicale primite din partea medicului de familie

Ședința Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Ilfov

Serviciile de evaluare 
ale direcţiei generale 
de asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului 
aveau în evidenţă, la 
finele anului 2021, 81.131 
copii cu dizabilităţi, cu 
2.859 copii (3,65%) mai 
mulţi comparativ cu anul 
2020. Conform datelor 
centralizate de autoritatea 
naţională pentru Protecţia 
Copilului și adopţie, cei 
mai mulţi, respectiv 47.417 
erau încadraţi în grad 
de handicap grav. de 
asemenea, în evidenţe 

erau înregistraţi 2.112 
copii încadraţi în grad de 
handicap ușor, 20.618 în 
grad de handicap mediu 
și 10.984 copii în grad de 
handicap accentuat. Cei 
mai mulţi copii încadraţi 
în grad de handicap grav 
(20.281 copii) aveau între 7 
și 13 ani, iar cei mai puţini 
(3.271 copii) între 0 și 2 ani. 
de altfel, la aproape toate 
gradele de handicap (cu 
excepţia celor cu handicap 
ușor), numărul cel mai 
mare de copii era din 
grupa de vârstă 7-13 ani.

guvernul a aprobat 
un proiect de lege 
pentru modificarea 
și completarea legii 
278/2013 privind emisiile 
industriale. „noile 
reglementări asigură 
cadrul legal pentru 
aplicarea corespunzătoare 
a prevederilor europene 
în domeniu (directiva 
2010/75/Ue) cu privire la 
stabilirea unor sancţiuni 
eficiente, proporţionale și 
cu efect descurajant, care 
să garanteze aplicarea 
corespunzătoare a 
legislaţiei specifice 
mediului, prin reducerea 
de poluanţi în mediu”, se 
arată într-un comunicat 

al executivului. Între 
completările aduse 
se numără faptul că 
se incriminează drept 
infracţiune, care se 
pedepsește cu închisoare 
sau amendă, dacă a 
fost de natură să pună 
în pericol viaţa sau 
sănătatea umană, animală 
sau vegetală operarea 
instalaţiilor de ardere, de 
incinerare deșeuri, fără 
a deţine autorizaţie de 
mediu.

Instituția Prefectului - Județul Ilfov a anunțat 
organizarea, săptămâna trecută, a ședinței 
extraordinare a Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost 
adoptată Hotărârea 43/21.06.2022 pentru 
aprobarea măsurilor necesar a fi luate atunci 
când prognoza meteorologică indică creșterea 
temperaturilor.

Ordinul privind modalitatea de distribuire 
a medicamentului iodură de potasiu 65 
mg comprimate către populație a fost 
publicat în Monitorul Oficial.


