Disciplina: BIOLOGIE, clasa a VI-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de igienă

LECȚIA 5. Comportamente în cazul situațiilor de urgență
Situațiile de urgență – evenimente excepționale care pun în pericol mediul, sănătatea și viața oamenilor;
În această categorie se încadrează incendiile,cutremurele, inundațiile, accidentele, exploziile;
Pentru limitarea consecințelor este bine să se cunoască modul de reacție în asemenea situații.
Situație de urgență
Măsuri prevenire/limitare
Comportament
Incendiu – flăcări
-nu ne jucăm cu surse de foc;
-cunoașterea planului de evacuare al clădirii;
scăpate de sub
-nu aprindem focul în preajma obiectelor care pot lua foc;
-nu ne panicăm;
control, cauzate de
-nu lăsăm sursele de foc și aparatele electrice
-dacă incendiul este mic, încercăm să îl stingem cu pături, nisip sau
neglijența oamenilor, nesupravegheate;
apă;
defecțiuni ale
-nu lăsăm copiii și animalele nesupravegheate în preajma
-dacă incendiul este mare, solicităm ajutorul pompierilor la 112;
aparatelor electrice
surselor de foc;
-dacă ne aflăm într-o clădire cuprinsă de incendiu, nu ne ascundem
și de încălzire,
-nu se folosesc mijloace de încălzire și aparate electrice;
sub pat sau în dulap și nu folosim liftul;
trăsnete.
-se amplasează stingătoare în locuri accesibile,
-dacă pe calea de evacuare este fum, ne deplasăm târâș, cu un
prosop umed la gură;
-dacă nu putem ieși din imobil, cerem ajutor de la fereastră;
Cutremur – fenomen -nu pot fi prevenite;
-dacă la declanșarea cutremurului ne aflăm în casă se închid gazul,
natural provocat de
-pentru limitarea efectelor, se construiesc clădiri, poduri,
apa, curentul;
eliberarea bruscă a
baraje etc. rezistente la cutremure;
-nu ne panicăm;
energiei din roci ce
-în interiorul clădirilor se fixează obiectele de mobilier;
-identificăm cele mai sigure locuri din casă (tocul ușilor, grindă, pat,
duce la mișcarea
masă etc.);
pământului
-nu stăm în preajma geamurilor, oglinzilor, obiectelor grele;
-nu folosim scara sau liftul;
-dacă ne aflăm pe stradă, ne îndepărtăm de clădirile înalte;
-să fie la îndemână documentele, un stingător, trusă de prim
ajutor, o rezervă de apă și alimente, haine, aparat de radio,
lanternă.
Inundațiile – pot
-curățarea, adâncirea, realizarea de șanțuri pentru preluarea -se opresc alimentarea cu gaz, apă, curent;
apărea în urma
apelor pluviale;
-ne păstrăm calmul;
ploilor abundente,
-asigurarea curgerii apei din curte către șanțurile de drenare; -evacuăm animalele și alte bunuri în locuri de refugiu cunoscute
ruperii unor baraje
-regularizarea și curățirea canalelor, pâraielor, vâlcelelor
dinainte;
etc.
pentru evitarea formării torentelor;
-ne refugiem la etajele superioare ale clădirii;
-lucrări de protecție și diguri;
-dacă se ordonă evacuarea luăm asupra noastră documentele,
-asigurarea de saci cu nisip, întărirea malurilor;
trusă de prim ajutor, o rezervă de apă și alimente, haine, aparat de
-achiziționarea de motopompe pentru evacuarea apei.
radio, lanternă.

