
 
 MÃSURI CE SE EXECUTÃ ÎN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR ªI 

URGENÞÃ RADIOLOGICÃ 
 
1. GENERALITÃÞI   
 
 Din punct de vedere al urgenþelor nucleare acestea pot fi clasificate în 
urmãtoarele categorii: 

- evenimente minore : ex. accidente industriale, medicale, rutiere ºi incendii 
în care sunt implicate surse radioactive, pierderea de surse sau trafic ilicit 
cu surse de radiaþii; 

- accidente la instalaþii situate în afara graniþelor dar cu efect transfrontier 
sau instalaþii aflate pe teritoriul þãrii; 

- cãderi de sateliþi cu alimentare nuclearã; 
- accidente în care sunt implicate arme nucleare sau atacuri cu arme 

nucleare; 
- atacuri teroriste sau ameninþãri privind utilizarea dispozitivelor explozive 

cu conþinut de material nuclear sau radioactiv. 
 
2. PROTECÞIA ªI PROCEDURI COMPORTAMENTALE 

În funcþie de tipul stãrii de urgenþã (urgenþã în exteriorul amplasamentului 
sau urgenþã generalã) autoritãþile locale vor activa planul de intervenþie în caz de 
accident nuclear. Mãsurile de protecþie care se întreprind în asemenea situaþii sunt: 

- adãpostirea; 
- evacuarea; 
- administrarea de iodurã de potasiu. 

 
Adãpostirea 

 
a. Populaþiei  

 Nu încercaþi sã mergeþi la ºcoalã pentru a vã lua copiii. Personalul autorizat va 
avea grijã de ei; 

 Nu folosiþi telefonul dacã nu este absolut necesar. Lãsaþi liniile libere pentru 
utilizarea acestora de cãtre autoritãþi; 

 Rãmâneþi în casã sau la subsol (pivniþã) pânã la primirea altor instrucþiuni. Dacã 
trebuie sã ieºiþi din casã datoritã unor motive bine întemeiate, purtaþi un 
echipament de protecþie de tipul: salopetã, cãciulã, mãnuºi ºi bocanci sau 
cizme; 

 Reveniþi cât mai repede posibil, spãlaþi-vã imediat folosind o sursã de apã 
curentã (duº), iar echipamentul de protecþie dezbrãcaþi-l înainte de intrarea în 
casã (pivniþã), împachetaþi-l ºi închideþi-l în saci de plastic; 

 Se interzice consumul legumelor din grãdinile afectate, a laptelui produs în 
aceastã zonã sau al oricãror alimente, care au fost expuse sau neîmpachetate pe 
durata stãrii de urgenþã; 



 Dacã alarma de urgenþã nuclearã v-a surprins în exterior, odatã ajunºi la 
adãpost, scoateþi-vã hainele ºi închideþi-le în saci de plastic. Curãþaþi-vã pãrul ºi 
corpul prin spãlare, utilizând sursa de apã curentã. 

 
Sunteþi rugaþi sã: 

- rãmâneþi calmi; 
- adãpostiþi membrii familiei dumneavoastrã ; 
- adãpostiþi animalele ; 
- închideþi ferestrele ºi uºile, încercând ermetizarea acestora cu materiale 

din casã (bandã adezivã, bandã izolare, cârpe etc.) ; 
- comutaþi televizoarele sau aparatele de radio pe posturile desemnate sã 

transmitã informaþii urgente ºi ascultaþi instrucþiunile transmise ; 
- închideþi aragazul ºi maºina de gãtit sau stingeþi focul din sobã, dacã este 

cazul ; 
- închideþi gurile de aerisire, instalaþiile de ventilaþie sau de climatizare; 
- protejaþi, pe cât este posibil, hrana ºi apa din exteriorul locuinþelor prin 

acoperirea cu o prelatã, folie de plastic etc. 
 

b. Animalelor 
 asiguraþi locurile care pot prezenta un adãpost ºi adãpostiþi toate animalele 

aflate în locuri deschise (vitele de la pãºune, gãinile din curte etc.); 
 asiguraþi hrana ºi apa pentru aceste animale din surse care au fost protejate; 
 reduceþi cât mai mult posibil aerisirea adãpostului de animale ; 
 

Evacuarea 
 

- Existã posibilitatea ca sã primiþi mesaje sã evacuaþi zona în care vã 
gãsiþi. Toate informaþiile necesare pentru evacuare vor fi transmise 
la radio ºi TV sau vor fi anunþate prin sistemul de amplificare al 
maºinilor de Poliþie ºi ale structurilor Inspectoratului General 
pentru Situaþii de Urgenþã; 

- Pãrãsiþi locuinþele sau locurile de muncã ºi deplasaþi-vã la locul de 
îmbarcare. Veþi avea timp mai mult decât suficient pentru a vã 
împacheta articolele importante, sã închideþi aparatele electrice, sã 
vã ocupaþi de animale, sã închideþi locuinþa ºi sã pãrãsiþi zona. 

Dacã vi se comunicã sã evacuaþi zona, aveþi grijã sã împachetaþi 
urmãtoarele: 

- Articole de toaletã ºi douã rânduri de haine ; 
- Medicamente prescrise ºi alte medicamente necesare; 
- Acte de identitate, bani, carnete CEC, permisul de conducere etc.; 
- Dupã aceea luaþi toate mãsurile de prevedere obiºnuite pentru o 

plecare de acasã de o zi. 
 

Evacuarea se poate face : 
1. cu automobilul personal, urmând urmãtoarele reguli: 



- urmaþi ruta cea mai cunoscutã sau pe cea anunþatã pe radio, spre unul din 
principalele Centre de Primire; 

- de-a lungul traseului, echipajele de poliþie vã vor da instrucþiuni. 
2. cu autobuze special desemnate: 

- acestea se vor afla la puncte de îmbarcare anunþate prin megafoanele  
Poliþiei, ale Protecþiei Civile sau prin comunicate Radio-TV 

 
 Locurile unde se poate face evacuarea sunt : 

- la prieteni sau rude. Dacã puteþi, deplasaþi-vã la prieteni sau membri ai 
familiei, care se aflã în afara zonei afectate; 

- la Centrele de Primire. Centrele de Primire sunt special amenajate pentru a 
vã asigura hrana, adãpostul ºi asistenþa medicalã. 

 
Pe perioada absenþei dumneavoastrã, Poliþia vã va asigura securitatea 

locuinþei.  
În caz de urgenþã, controlul strict al circulaþiei este esenþial pentru o evacuare 

rapidã ºi pentru asigurarea pazei locuinþei pãrãsite. 
Nimeni nu va fi împiedicat sã intre în zona de restricþie dacã doreºte sã-ºi 

întâlneascã familia. În caz de urgenþã, reunirea familiei este prioritarã. 
Oamenii bãtrâni, cei care sunt bolnavi ºi cei inapþi fizic pot avea nevoie de 

ajutor în cazul evacuãrii. Dacã sunteþi în aceastã situaþie, agãþaþi la fereastrã o 
bucatã de pânzã albã (cearºaf, cãmaºã, prosop), care sã fie vizibilã din stradã. 
Astfel, vecinii vor cunoaºte situaþia dumneavoastrã ºi vor anunþa responsabilii cu 
evacuarea zonei respective. Echipajele de Poliþie ºi Protecþie Civilã vã vor acorda 
ajutorul la vederea acestui semn. 

 
 Administrarea de iodurã de potasiu 
Un mod de autoprotejare împotriva iodului radioactiv este de a lua pastila de 

iodurã de potasiu (KI). Pastila de KI este mult mai eficientã dacã este luatã înaintea 
expunerii la iod radioactiv. În acest caz, pastila de KI poate asigura o reducere a 
dozei încasate cu 98%. Dacã este luatã la 4 ore dupã expunerea la iod radioactiv, 
pastila vã asigurã o reducere a dozei încasate cu 50%.  

Administrarea de pastile KI trebuie fãcutã în cazul unei urgenþe. Astfel de 
pastile vor fi disponibile ºi la Centrul de Primire pentru a fi distribuite. ªcolile din 
localitãþile din vecinãtatea centralei nucleare vor avea cantitãþi suficiente de pastile 
pentru copii. Personalul ºcolilor va administra aceste pastile copiilor, atunci când 
va fi necesar. 

Pentru personalul care se gãseºte în tranzit, acesta poate primi pastilele de la 
Centrul de Primire.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MIJLOACE IMPROVIZATE DE PROTECÞIE PENTRU 

POPULAÞIE 
 
Construirea unor mijloace simple utilizate pentru ieºirea din atmosfera 

contaminatã : 
 
1. Filtru cu cãrbune  
 
Dintr-un bidon de plastic cu volumul de 1 litru (spre exemplu cele folosite 

pentru sucurile din comerþ) prin introducerea de rondele de hârtie de filtru sau 
sugativã, rondele de pânzã ºi tifon, precum ºi mangal mãrunþit, în straturi 
succesive, se poate realiza un filtru cu rezultate foarte bune pentru protecþia 
respiratorie. Pentru utilizare, respiraþia se face numai pe gurã, prin intermediul 
acestui dispozitiv.  

 
2. Masca tip glugã 
 
Gluga se confecþioneazã din pânzã groasã, cu vizorul din folie de polietilenã 

cusut peste golul practicat în pânzã, în dreptul ochilor. 
În dreptul nasului ºi al gurii se face un buzunar, cãruia, la partea superioarã i 

se aplicã o bucatã de sârmã sau o bentiþã de tablã, cu care masca se va fixa pe nas 
dupã aplicarea pe faþã. 

Filtrul se realizeazã din 2-4 bucãþi de postav ºi vatã, cu grosimea de cca. 2 
cm., care se coase în cruce ºi diagonale, peste care se toarnã, funcþie de gazul toxic 
pentru care se face protecþia, una dintre soluþiile de mai jos. Dupã umezire, filtrul 
se introduce în buzunarul practicat în mascã. 

 
Soluþii pentru stropit filtrul : 
- împotriva bioxidului de sulf : 50 g bicarbonat de sodiu în 100 ml. apã ; 
- împotriva clorului : 50 g tiosulfat de sodiu în 100 ml. apã ; 
- împotriva acidului cianhidric : 10 g sulfat de cupru (piatrã vânãtã) la 100 

ml. apã;  
- împotriva hidrogenului sulfurat: 2 g cloraminã la 100 ml apã; 
- împotriva amoniacului : 50 g acid tartric (sare de lãmâie) la 100 ml apã. 

Acidul tartric se poate înlocui cu zeama stoarsã de la 2-3 lãmâi. 
 

3. Mijloace improvizate din materiale aflate la îndemânã 
 
- dintr-un prosop înfãºurat pe lungime în interiorul cãruia se introduce vatã, 

se umezeºte ºi se leagã la ceafã, peste gurã ºi nas � pentru protecþia 
cãilor respiratorii; 

- din feºe de tifon sau pânzã suprapuse, între care se introduce vatã sau tifon 
din abundenþã, se umezesc, se aplicã peste nas ºi gurã ºi se leagã la ceafã � 
pentru protecþia cãilor respiratorii; 



- ochelari de protecþie sau de vedere (în cazul celor ce folosesc uzual 
ochelarii de vedere) pe ramele cãrora se pune un brâu de vatã � pentru 
protecþia ochilor; 

- din pelerine de ploaie sau de pescar, din material de fâº sau plastic, din 
haine de piele sau pânzã þesutã foarte des, din folii de polietilenã (folosite 
pentru ambalarea diverselor obiecte sau la solarii � pentru protecþia 
pielii. Hainele se vor încheia pânã sub gât, se vor lega (strânge) cu sfoarã 
sau elastic la manºete ºi mâneci � pentru protecþia pielii; 

- eºarfe, cãciuli, ºepci, prosoape peste care se pun folii sau pungi de plastic 
(dacã sunt disponibile) � pentru protecþia capului; 

- cizme de cauciuc, cizme ºold (de pescar), cizmuliþe, galoºi, ºoºoni, 
bocanci de schi sau de iarnã, cizme ºi ghete de piele sau de înlocuitori � 
pentru protecþia picioarelor. Peste încãlþãmintea care nu este din cauciuc 
se trag pungi de plastic sau se înfãºoarã în folie de polietilenã. 

- Mãnuºi din cauciuc, menajere, de vopsit sau de piele � pentru protecþia 
mâinilor ºi palmelor. 

 
De reþinut ! Aceste mijloace nu oferã protecþie dacã se stã în atmosferã 
contaminatã mai mult de 3 � 7 minute. De aceea, cea mai bunã metodã de 
protecþie este pãrãsirea zonei contaminate. Mijloacele prezentate mai sus se pot 
folosi ºi în cazul contaminãrii radioactive.   
 


