COMUNICAT
În şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă convocat astăzi 5 februarie 2012,
ora 16:00, de către Prefectul judeţului Călăraşi, domnul Emil MUŞAT, urmare a instituirii
codului portocaliu de viscol şi ninsori între 5 şi 8 februarie 2012, s-au stabilit următoarele:
- vor fi înştiinţate primăriile să asigure spaţii de cazare încălzite pentru eventualele
persoane surprinse de viscol pe raza localităţii, să asigure prezenţa a cel puţin a unui
asistent medical pe raza localităţii, să stabilească serviciul de permanenţă la sediul
primăriei, să comunice şi să colaboreze cu poliţistul din localitate, să raporteze periodic
la Comandamentul de iarnă care funcţionează la sediul Prefecturii situaţia existentă în
localitate.
- IPJ va dispune ca în fiecare localitate să fie prezent la post poliţistul repartizat în
localitate, să dispună măsurile specifice pentru închiderea şi menţinerea închisă a
drumurilor pentru care se va dispune acest lucru să ţină în permanenţă legătura cu
poliţiştii din localităţi.
- DSP va dispune măsurile necesare pentru ca toţi dializaţii din judeţ să fie transportaţi în
cursul acestei seri în municipiul Călăraşi, împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate să
găsească modalităţile de comunicare cu medicii de familie pentru a asigura prezenţa
acestora în localitatea unde au cabinetul medical pe durata codului porocaliu, împreună
cu conducerea spitalelor să asigure gărzile şi în special cu Spitalul Judeţean de Urgenţă
Călăraşi să asigure condiţiile pentru intervenţiile chirurgicale de urgenţă.
- ISU să aibă oamenii în dispozitiv şi tehnica pregătită de intervenţie.
- IJJ să aibă jandarmii în dispozitiv şi să fie pregătiţi de intervenţie.
- S.D.N să aibă echipamentele şi tehnica pregătite de intervenţie, să se îngrijască ca fiecare
utilaj să fie alimentat cu combustibil în mod corespunzător, să ia toate măsurile pentru ca
prevederile contractuale din contractele încheiate cu firmele care se ocupă cu
deszăpezirea să fie respectate.
- Inspectoratul Şcolar Judeţean va recomanda fiecărui director de şcoală să ia măsurile
necesare pentru a evita deplasarea elevilor ori a cadrelor didactice în afara localităţilor pe
timpul codului portocaliu.
- ENEL va asigura o comunicare permanentă cu Comandamentul de iarnă care
funcţionează la sediul Prefecturii, va avea echipele şi utilajele pregătite pentru
intervenţie.
- ECOAQUA va lua toate măsurile pentru asigurarea alimentării cu apă a localităţilor
Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu, se va îngiji de funcţionarea continuă şi corespunzătoare a
echipamentelor specifice.
- Căpitănia Porturilor va monitoriza continuu situaţia existentă pe Dunăre, Borcea, Bala, şi
se va îngriji să adopte toate măsurile pentru a preîntâmpina producerea vreunui
eveniment în raza de competenţă.
- Ambulanţa va avea pregătite pentru intervenţii în condiţii dificile de iarnă, maşinile şi
echipajele.
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