Masuri ce se vor institui pe perioada codului rosu de canicula
In cazul in care se va institui codul rosu de canicula, Primaria comunei
Sinmartin va implementa urmatoarele masuri :
- Instituirea serviciului de permanenta la sediul Primariei Comunei Sinmartin,
pe intreaga perioada a codului rosu
- Oprirea lucrului personalului expus la conditii vatamatoare intre orele 11 –
17
- Activarea punctelor de distributie a apei potabile in zonele special
amenajate
- Asigurarea functionarii continue a sistemului de alimentare cu apa
- Interzicerea desfasurarii de activitati sportive si culturale
- Medicii de pe raza comunei vor supraveghea persoanele vulnerabile si in caz
de nevoie vor acorda tratamentul la domiciliu.
- Intrunirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului
Operativ
- Stabilirea unor masuri, recomandabil a fi aplicate de catre populatie, in
aceasta perioada:
o populaţia cu risc, bătrâni, bolnavi si copiii mici, vor evita să iasă din
casă sau să aibă o expunere mai prelungită la soare, între orele 11:00
şi 18:00.
o Persoanele care totuşi, in aceasta perioda, trebuie să iasă afară din
casă, să poarte haine de culoare deschisă, dacă se poate din fibre
natural.
o Se vor consuma minim 1,5 – 2 litri de lichide pe zi.
o copiii şi persoanele cu risc, este recomnadabil să consume cât mai
multe fructe şi legume proaspete, să se ferească să mănânce alimente
care nu sunt cumpărate din spaţii asigurate din punct de vedere al
igienei sanitare.
o Sa apeleze numarul de urgenta 112 in caz de necesitate.
- Prin Dispozitia Primarului s-a dispus ca Primaria, farmaciile, magazinele si
localurile care detin aer conditionat precum si, bisericile si scolile din
comuna Sinmartin, vor asigura spatii pentru cetăţenii care au nevoie, pentru
a-şi reveni, pentru intrarea într-un ritm normal şi după aceea să-şi urmeze
drumul.
- Intrunirea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului
Operativ ori de cate ori este nevoie, convocarea membrilor comitetului
urmanad a se realize telefonic.
CLSU Sinmartin

