MÃSURI CE SE EXECUTÃ ÎN CAZ DE UTILIZARE A ARMEI CHIMICE
1. GENERALITÃÞI
Armele chimice reprezintã o categorie de arme de distrugere în masã ºi
cuprind substanþele toxice ºi precursorii acestora, cu excepþia celor destinate unor
scopuri neinterzise, muniþiile, dispozitivele ºi echipamentele special concepute
pentru întrebuinþarea substanþelor toxice în scopuri de agresiune împotriva
oamenilor, animalelor, contaminarea cãilor de comunicaþii, surselor de apã,
culturilor etc. Preparatele chimice folosite în aceste scopuri sunt cunoscute sub
numele de substanþe toxice de luptã.
Acestea au posibilitatea ca în cantitãþi mici ºi în timp scurt, sã provoace
organismului vãtãmãri grave, iar dacã nu se iau mãsuri, sã producã chiar moartea.
Principalele substanþe toxice de luptã (STL) care pot fi folosite în atacurile
cu arma chimicã sunt :
- STL neuroparalitice – sarin, soman, tabun, Vx
- STL vezicante – iperita, azotiperita, levizita
- STL toxice generale – acid cianhidric, clorcian
- STL sufocant asfixiante – fosgen, difosgen, clor
- STL psihochimice - LDS, BZ
- STL iritante – CS, adamsita, difenilclorarsina
Dintre substanþele folosite pe scarã largã pentru decontaminarea chimicã se
numãrã :
- laptele de var
- hipocloritul de calcul, 2-3 bazic
- soluþie amoniacalã
- amoniacul gaz
- soluþie de sodã causticã
- soluþie de carbonat de sodiu cloraminele
- argila
- cãrbunele activ.
2. MÃSURI DE PROTECÞIE
Protecþia personalului cât ºi a bunurilor materiale de orice naturã împotriva
acþiunii vãtãmãtoare a substanþelor toxice constã în evitarea contactului direct cu
acestea.
Aceasta se poate realiza prin izolarea în camera de locuit ºi adãposturi
etanºe, a cãror atmosferã sã rãmânã nepoluatã cu substanþe toxice. Adãpostirea în
spaþii închise ermetic rãmâne o mãsurã absolut utilã.
Protecþia persoanelor care trebuie sã acþioneze în zona contaminatã se va
realiza prin utilizarea mijloacelor individuale de protecþie, speciale sau simple, cu
ajutorul cãror se protejeazã corpul de un eventual contact nemijlocit cu substanþele
toxice de luptã.

În afara protecþiei individuale prin adãpostire se mai au în vedere
urmãtoarele:
- înºtiinþarea ºi alarmarea populaþiei despre iminenþa unui atac chimic;
- crearea unor rezerve de apã ºi alimente, ferite de contactul direct cu
substanþele toxice;
- protejarea altor bunuri prin adãpostire, dispersare ºi acoperire (etanºare);
- cercetarea zonelor contaminate în urma utilizãrii armelor chimice pentru
a stabili natura substanþelor toxice, concentraþia lor în aer ºi gradul de
contaminare a terenului;
instalaþiilor,
personalului,
- decontaminarea
terenului,
clãdirilor,
animalelor, mijloacelor de transport etc.
Deoarece substanþele toxice se caracterizeazã printr-o mare toxicitate este
absolut necesar ca la semnalizarea prezenþei substanþelor toxice de luptã sã se
îmbrace de urgenþã mijloacele de protecþie individualã ºi în primul rând masca
contra gazelor, pentru a proteja în cel mai scurt timp aparatul respirator, ochii ºi
aparatul gastrointestinal.
De asemenea, se recomandã ca pe timpul atacului cu substanþe toxice de
luptã ºi dupã sã nu se consume alimente sau apã contaminate sau posibil a fi
contaminate.
1. REGULI DE COMPORTARE ªI ACÞIUNE
La descoperirea indiciilor folosirii de cãtre inamic a S.T.L. :
se îmbracã imediat mijloacele individuale de protecþie ºi în
primul rând masca contra gazelor;
grãbiþi-vã spre cele mai apropiate adãposturi sau încãperi de
locuit etanºate.
Pe timpul deplasãrii prin terenul contaminat:
urmaþi îndrumãrile marcate pe indicatoare; dacã nu sunt, cãutaþi
sã ieºiþi din terenul contaminat, perpendicular pe direcþia
vântului ;
deplasaþi-vã cât se poate de repede, fãrã sã alergaþi, organizat,
fãrã a ridica praful ºi fãrã a crea panicã;
nu vã rezemaþi de clãdiri ºi nu atingeþi obiectele înconjurãtoare;
nu veniþi în contact cu picãturi de lichid sau urme de praf de pe
obiecte necunoscute;
nu scoateþi mijloacele individuale de protecþie fãrã dispoziþia
organelor de protecþie civilã;
evitaþi deplasarea prin râpe, vãi, mlaºtini, tunele sau alte locuri
adânci, închise, unde, de regulã este posibilã acumularea STL;
treceþi prin parcuri, grãdini, pajiºti, câmpuri, cu prudenþã,
pentru cã STL se pot depune pe ramuri, frunze sau iarbã;
în cazul descoperirii de picãturi sau urme de STL pe piele,
îmbrãcãminte sau încãlþãminte, mijloacele de protecþie sau dacã
simþiþi primele simptome ale intoxicãrii cu STL procedaþi la fel
ca ºi în cazul utilizãrii trusei sanitare;

strãduiþi-vã pe cât posibil, sã acordaþi ajutorul necesar
victimelor, copiilor, bãtrânilor, invalizilor.
Dupã ieºirea din raionul contaminat chimic :
examinaþi cu atenþie pielea, îmbrãcãmintea, mijloacele de
protecþie ºi obiectele din jur pentru a descoperi eventualele
picãturi de STL;
dacã se descoperã asemenea picãturi, procedaþi ca mai înainte:
îngropaþi compresele (cârpele) folosite;
efectuaþi decontaminarea; pe timpul acestei activitãþi este
interzis sã se bea, sã se fumeze sau sã se primeascã hranã.

