INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 15 din 25.02.2018

Peste 221 pompieri cu 71 autospeciale de interventie și 176 mijloace tehnice sunt pregătiți să
intervină în sprijinul populației și autorităților locale din județ.
În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie a avertizărilor de COD
GALBEN si COD PORTOCALIU în situația scăderii accentuate a temperaturilor însoțite de ninsori
abundente și de vânt puternic, care vizează județul Prahova, s-au asigurat măsuri necesare
pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă.
Astăzi, la ora 10, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență în urma căreia s-a decis operaționalizarea Centrului Județean de Coordonare si
Conducere a Intervențiilor, activarea grupei operative la sediul ISU Prahova, concomitent cu
activarea Centrului Județean de Comunicare si Informare Publica.
În cadrul ședinței au fost analizate starea drumurilor naționale și județene, pregătirea utilajelor
și mijloacelor de intervenție, stocurile de materiale antiderapante.
Au fost transmise circulare către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență în vederea
instituirii serviciului de permanentă la sediile autorităților publice locale și monitorizarea
evoluției situației.
Au fost dispuse măsuri de patrulare, identificare și transport a persoanelor fără adăpost la
centrele de primire stabilite împreună cu autoritățile locale, cât și de transportare, din timp, a
pacienților dializați și a femeilor însărcinate care, din cauza fenomenelor meteorologice, riscă să
rămână blocați în zone izolate, la unitățile sanitare din teritoriu și internarea acestora la secțiile
de specialitate respective.
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S-a solicitat amenajarea în localitățile Ciorani și Mizil-Albești a unor centre de primire pentru
eventualele persoane blocate în tranzit, cât și suplimentarea echipelor de intervenție ale
Electrica, cu optimizarea activităților de dispecerat ale acesteia.
S-a dispus realizarea unui adăpost temporar de nopate la Colegiul Național „Lazăr Edeleanu”
din municipiul Ploiești pentru cazarea eventualelor persoane blocate în tafic și care nu au
domiciliul în județul Prahova.

***
Recomandări:
Pentru evitarea situațiilor extreme ce pot pune în pericol viața şi sănătatea populației, le
reamintim celor care pornesc la drum în această perioadă să se informeze asupra traseelor pe
care le au de parcurs și să evite drumurile greu accesibile.

De asemenea, înainte de a începe deplasarea să se asigure că sistemul de încălzire al
autoturismului funcţionează, iar autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulaţia în
condiţii de iarnă.

Pagina 2 din 2

str. Rudului, nr. 96, Ploieşti
Telefon: 0751.163.173 și 0786.715.159., Fax: 0244.59.53.66
E-mail: relatiipublice_isuprahova@yahoo.com

