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PLAN DE MĂSURI
pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, premergător şi în contextul
sărbătorilor de iarnă, în perioada 23.11.2015 – 11.01.2016
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Identificarea tuturor obiectivelor în care se preconizează organizarea de
activităţi cu afluenţă mare de public pe durata Sărbătorilor de iarnă şi a
Revelionului 2016, inclusiv lăcaşuri de cult, tabere de copii şi tineret, precum
şi a locurilor unde se organizează jocuri de artificii cu articole pirotehnice.
Organizarea de controale de prevenire în unităţile de cazare turistică şi la cele
care se organizează jocuri de artificii cu articole pirotehnice.
Verificarea sistemelor de înştiinţare/alarmare pentru asigurarea avertizării în
timp util a populaţiei asupra eventualităţii producerii unor fenomene
meteorologice periculoase.
Asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul
dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică la locurile unde se preconizează
acţiuni sau festivităţi cu public numeros şi/sau unde se organizează jocuri de
artificii cu articole pirotehnice.
Organizarea serviciului de patrulă de pompieri, cu precădere pe timpul nopţii,
în staţiunile montane unde riscul de incendiu este crescut, conform analizei
operative efectuate la nivelul inspectoratului şi dezbătute în şedinţa CJSU.
Implicarea componentei preventive din cadrul S.V.S.U. în activităţile
preventive, potrivit OMAI 160 din 2007, precum şi la supravegherea
activităţilor cu afluenţă mare de public desfăşurate la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale.
Intensificarea activităţii de informare a cetăţenilor şi transmiterea de
recomandări, inclusiv prin mass-media, referitor la modul de comportare în
cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice sezonului (comunicate de
presă, adrese către operatorii economici de turism şi C.L.S.U., etc).
Informarea cetăţenilor şi transmiterea unor recomandări privind modul de
comportare în cazul emiterii unor atenţionări/avertizări ce vizează producerea
unor fenomene hidro/meteorologice periculoase, precum şi a măsurilor adoptate
la nivel local, fiind specificate forţele şi mijloacele pregătite să intervină.
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Mediatizarea activităţilor cu caracter preventiv derulate la categoriile de
obiective, în funcţie de direcţiile prioritare stabilite la nivelul inspecţiilor de
prevenire (informare preventivă şi controale la spaţii cu aglomerări de
persoane, lăcaşuri de cult, unităţi de primire turistică şi alte obiective de
interes public, etc.), concluziile desprinse din acestea, respectiv măsuri de
prevenire şi eventuale recomandări pentru cetăţeni.
Mediatizarea măsurilor de prevenire şi recomandărilor pentru cetăţeni,
premergător şi pe timpul sărbătorilor de iarnă, precum şi a misiunilor derulate
de forţele proprii pe durata manifestărilor cu aflux de persoane.
Transmiterea unor precizări suplimentare către C.L.S.U. privind: verificarea
tehnicii şi materialelor de deszăpezire / încheierea contractelor de deszăpezire
/ permanenţa la primărie pe timpul atenţionărilor şi avertizărilor / identificarea
spaţiilor în care poate fi asigurată cazarea temporară a persoanelor aflate în
pericol / evidenţa persoanelor cu dizabilităţi care locuiesc singure /
monitorizarea căilor de circulaţie / raportarea imediată a factorilor de risc şi a
situaţiilor de urgenţă produce la centru operaţional judeţean al inspectoratului.
Cunoaşterea, pe fiecare localitate, a situaţiei/ evidenţei pacienţilor care necesită
tratament de specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) şi stabilirea de
măsuri care să asigure prevenirea situaţilor de risc pentru sănătatea acestora şi
transportul la unităţile medicale în cazul avertizărilor privind fenomenele
meteorologice extreme.
Transmiterea unor precizări către toţi deţinătorii/utilizatorii de infrastructură
privind informarea imediată a Centrului Operaţional Judeţean al inspectoratului
despre avariile apărute. (ENEL, CFR, DN, CJ, EON, APAPROD,
HIDROSERV, CEH, etc.)
Realizarea schimbului de informaţii cu toate structurile M.A.I., şi nu numai,
privind starea şi practicabilitatea principalelor căi de comunicaţii, precum şi alte
aspecte de interes pentru asigurarea climatului de siguranţă pe timpul
sărbătorilor; informarea conducerii inspectoratului despre problemele apărute.
Verificarea permanentă a legăturilor de comunicaţii pentru cooperarea cu
celelalte elemente din sistemul de ordine şi siguranţă publică şi asigurarea
fluxului informaţional-decizional la nivelul cerinţelor impuse de munca
operativă. Verificarea zilnică a stării de funcţionare a mijloacelor de
comunicaţii cu Salvamont Hunedoara prin staţia de emisie recepţie din
dispeceratul ISU Hunedoara.
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