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PROTECȚIE CIVILĂ 

CUM SĂ FACEŢI FAŢĂ CANICULEI 

 

Temperaturile ridicate, alături de disconfortul pe care îl produc, reprezintă o 

adevărată ameninţare pentru sănătatea sau chiar viaţa populaţiei. 

Pentru prevenirea efectelor negative cauzate de temperaturile ridicate, vă 

recomandăm să respectaţi următoarele măsuri preventive: 

 

ÎN SPAŢII ÎNCHISE (ACASĂ ŞI LA BIROU) 

Evitaţi creşterea temperaturii având grijă să: 

 limitaţi utilizarea aparatelor electrocasnice, a luminii artificiale şi a surselor 

de căldură; 

 menţineţi închise toate ferestrele când temperatura exterioară este mai mare 

decât cea din spaţiul închis; 

 nu utilizaţi ventilatoare dacă temperatura a depăşit 320 C. 

Scădeţi temperatura având grijă să: 

 aerisiţi dimineaţa devreme sau seara târziu utilizând curenţi de aer; 

 reglaţi aerul condiţionat la 5 grade sub temperatura ambientală. 

 

ÎN SPAŢII DESCHISE ( PE STRADĂ ŞI LA LOCUL DE MUNCĂ): 

 deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil 

prin zone umbrite, alternaţi deplasarea cu repausul în spaţii dotate cu aer 

condiţionat (magazine, spaţii publice) sau fără expunere directă la soare (corturi, 

umbrare); 

 purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare; 

 consumaţi 1,5-2 litri de lichide pe zi (apă, sucuri naturale de fructe sau ceaiuri 

călduţe), nu prea reci, neaşteptând apariţia senzaţiei de sete; 

 mâncaţi fructe şi legume sau consumați iaurt (echivalentul unui pahar de apă); 

 mâncaţi echilibrat şi diversificat insistând pe produsele cu valoare calorică mică; 

 evitaţi deplasările, aglomeraţiile, expunerea la soare şi efortul fizic intens 

desfăşurat in exterior, între orele 11-18; 

 evitaţi băuturile care conţin cofeină sau zahăr în cantitate mare, întrucât sunt 

diuretice; 

 evitaţi alimentele cu un conţinut mare de grăsimi, în special de origine animală;  
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 nu consumaţi alcool (inclusiv bere) – acesta va deshidratează şi vă transformă 

într-o potenţială victimă a caniculei; 

 nu lăsaţi copilul singur în maşină. 

 

În cazul apariţiei simptomelor legate de expunerea la căldură (crampele de căldură, 

insolaţia, epuizarea, şocul hipertermic), încercaţi să vă odihniţi într-un spaţiu umbrit şi 

răcoros, consumaţi lichide (apă, sucuri de fructe, ceaiuri), scădeţi temperatura corpului 

(udat şi ventilat). 

Dacă manifestările nu dispar rapid sau se agravează, sunaţi la 112 sau îndreptaţi-vă 

spre cea mai apropiată unitate de primire a urgenţelor. 
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