
Pentru a vã proteja sãnãtatea atunci când temperaturile sunt foarte ridicate 
amintiþi-vã sã staþi într-un loc rãcoros. Urmãtoarele mãsuri sunt importante: 

În timpul unei perioade foarte calde veþi avea nevoie de a creºte aportul de 
lichide, indiferent de nivelul de activitate. Nu aºteptaþi sã vi se facã sete pentru a 
bea. În timpul unei activitãþi fizice grele într-o perioadã foarte caldã, beþi 2-4 
pahare de lichide la fiecare orã (aproximativ 2-4 litri lichide pe zi).

Atenþie: dacã medicul dumneavoastrã curant limiteazã în general 
cantitatea de lichide pe care sã o beþi în anumite situaþii, întrebaþi-l ce cantitate de 
lichide puteþi bea în situaþia unor temperaturi foarte crescute.

Nu beþi lichide care conþin cofeinã, alcool sau mari cantitãþi de zahãr - 
acestea pot favoriza o mai mare pierdere de lichide din organismul dvs. De 
asemene, evitaþi sã beþi lichide foarte reci, pentru cã ele pot favoriza crampele de 
stomac.

Transpiraþiile masive produc o pierdere de sare ºi minerale din organism. 
Acestea sunt necesare pentru organismul dumneavoastrã ºi trebuiesc înlocuite. 
Dacã trebuie sã desfãºuraþi activitãþi în aer liber, beþi 2-4 pahare cu lichid 
nealcoolic la fiecare orã.

Bãuturile pentru sportivi pot înlocui sarea ºi mineralele pe care se pierd în 
transpiraþie. Cu toate acestea, dacã dumneavoastrã aveþi o dietã cu o cantitate 
scãzutã de sare, discutaþi cu medicul dumneavoastrã înainte de a bea bãuturi pentru 
sportivi sau sã luaþi tablete de sare.

Purtaþi haine cât mai uºoare atunci când sunteþi în casã. Alegeþi haine de 
culoare deschisã ºi care permit aerisirea. Arsurile solare afecteazã capacitatea 
organismului de a se rãci ºi produc o pierdere a lichidelor din organism. De 
asemenea produc dureri ºi afecteazã pielea. Dacã va trebui sã mergeþi afarã, 
protejaþi-vã de soare prin purtarea unei pãlãrii acoperitoare, împreunã cu ochelarii 
de soare ºi prin aplicarea unor unguente care sã vã apere de soare (cele mai eficace 
produse sunt cele de spectru larg cu protecþie UVA/UVB) cu 30 minute înainte de a 
ieºi. 

Dacã trebuie sã lucraþi afarã, încercaþi sã limitaþi activitatea dumneavoastrã 
din exterior la dimineaþã sau seara. Încercaþi sã vã odihniþi des în locuri umbrite în 
aºa fel încât termostatul organismului dumneavoastrã sã aibã o ºansã sã se refacã.

1. Beþi cantitãþi suficiente de lichide

2. Înlocuiþi sarea ºi mineralele

3. Purtaþi haine adecvate ºi ochelari de soare

4. Planificaþi activitãþile în aer liber cu grijã

  

 5. Stabiliþi-vã propriul ritm

6. Rãmâneþi într-un loc rãcoros la interior

 
Dacã nu sunteþi acomodat cu munca sau exerciþiile într-un mediu 

supraîncãlzit, începeþi încet ºi lucraþi cu paºi graduali. Dacã manifestarea cãldurii 
vã face ca inima sã batã mai repede ºi vã produce o jenã la respiraþie, OPRIÞI orice 
activitate. Mergeþi într-un loc rãcoros ºi odihniþi-vã în special dacã sunteþi ameþit, 
confuz, slãbit sau obosit.

Rãmâneþi la interior ºi dacã este posibil într-un loc cu aer condiþionat. 
Dacã locuinþa dumneavoastrã nu are aer condiþionat, mergeþi într-un magazin sau 
într-o bibliotecã publicã-chiar ºi puþinele ore petrecute în aer condiþionat pot sã 
ajute organismul dumneavoastrã sã rãmânã rece atunci când vã reîntoarceþi în 
atmosfera caldã. Ventilatoarele electrice pot aduce confortul, dar când 
temperatura este peste un anumit nivel, ventilatoarele nu previn îmbolnãvirile 
legate de temperaturã. Folosiþi jaluzelele pentru a menþine o temperaturã mai 
scãzutã în locuinþa dumneavoastrã.

7. Lucraþi câte doi

8. Adaptaþi-vã la mediu

E BINE DE ªTIUT:

Atunci când lucraþi în cãldurã, monitorizaþi starea colaboratorilor 
dumneavoastrã ºi urmãriþi sã facã cineva aceasta ºi pentru dumneavoastrã. 
Îmbolnãvirile legate de cãldurã pot determina ca o persoanã sã devinã confuzã sau 
sã-ºi piardã cunoºtinþa. Dacã sunteþi mai în vârstã de 65 de ani, sã aveþi un prieten 
sau o rudã care sã vã verifice de douã ori pe zi în timpul perioadei cu temperaturi 
ridicate. Dacã cunoaºteþi pe cineva din acest grup de vârstã, verificaþi-l de douã ori 
pe zi.

Fiþi conºtienþi cã orice schimbare bruscã de temperaturã, cum ar fi 
creºterile masive de temperaturã din timpul verii, poate fi foarte stresantã pentru 
organismul dumneavoastrã.

Veþi avea o mai mare toleranþã pentru cãldurã dacã veþi limita activitatea 
fizicã pânã ce vã veþi obiºnui cu temperatura. Dacã dumneavoastrã cãlãtoriþi într-
un climat fierbinte, aºteptaþi câteva zile înainte de a încerca sã desfãºuraþi o 
activitate mai viguroasã ºi lucraþi gradual.

?Beþi cantitãþi suficiente de lichide ºi înlocuiþi sarea ºi mineralele din organismul 
dvs.
?Limitaþi expunerea la soare în timpul amiezii sau în locuri cu o expunere 
potenþial severã la soare cum ar fi pe plajã.

Reguli de comportare pe timp de caniculã



SEMNIFICAÞIA CODURILOR DE CULORI ÎN CAZUL AVERTIZÃRILOR

AVERTIZÃRI METEOROLOGICE AVERTIZÃRI HIDROLOGICE

COD ROSU – sunt prognozate fenomene 
meteorologice de intensitate foarte mare (vânt, 
ploi abundente, descãrcãri electrice, grindinã, 
caniculã, ger). Existã risc de viituri majore.

COD PORTOCALIU – sunt prognozate 
fenomene meteorologice periculoase de 
intensitate mare (vânt, ploi abundente, descãrcãri 
electrice, grindinã, caniculã, ger). Existã risc de 
viituri pe râurile mici.

COD GALBEN – Fenomenele meteorologice 
prognozate (averse, descãrcãri electrice, 
intensificãri de vânt, temperaturi ridicate) sunt 
obiºnuite pentru zona respectivã, dar temporar pot 
deveni periculoase pentru anumite activitãþi. 
Existã risc de creºteri de debite ºi niveluri.

COD VERDE – Nu sunt prognozate fenomene 
meteorologice periculoase.

COD GALBEN – Risc de viituri sau creºteri 
rapide ale nivelului apei, neconducând la 
pagube semnificative, dar necesitã o vigilenþã 
sporitã în cazurile de activitãþi sezoniere ºi/sau 
expuse la inundaþii. Depãºirea COTEI DE 
ATENÞIE.

COD PORTOCALIU - Risc de viituri 
generatoare de revãrsãri  importante 
susceptibile de a avea impact semnificativ 
asupra vieþii colectivitãþilor ºi siguranþei 
bunurilor ºi persoanelor. Depãºirea COTEI DE 
INUNDAÞIE.

COD ROªU – Risc de viituri majore. 
Ameninþare directã ºi generalizatã asupra 
siguranþei persoanelor ºi bunurilor. Depãºirea 
COTEI DE PERICOL. 
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