Comunicat de presa
Informatii generale si masuri pentru populatie pe perioada caniculei
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti atentioneaza ca este permis
consumul de apa potabila numai din surse monitorizate/autorizate de DSPMB si care au
afisate la loc vizibil si protejat inscrierea “apa este buna de baut”.
Calitatea apei potabile este corespunzatoare in 15 fantani publice amenajate pe raza
sectorului 2:
1. Scoala nr. 40, str. Peris nr. 27;
2. Scoala nr. 27, str. Masina de paine nr. 65;
3. Scoala nr. 41, str. Nicolae Apostol nr. 2;
4. Scoala nr. 307, str. Luncsoara nr. 17;
5. Fantana, Bd. Chisinau;
6. Parc Florilor (Morarilor);
7. Parc Titus Ozon;
8. Parc Tei (8 Mai);
9. Parc Cosmos;
10. Parc Plumbuita;
11. Parc Obor;
12. Parc Fabrica de Gheata;
13. Parc Floreasca;
14. Parc Lunca Florilor (Baicului);
15. Parc Ciurea.
In urma monitorizarii parametrilor: bacterii coliforme, E.coli, enterococi, turbiditate,
duritate, oxidabilitate, amoniac, nitriti, nitrati, pH, conductivitate, in 5 fantani publice din
sectorul 2 (Parc Tolbuhin, Parc Morarilor, Parc National, Parc Motodrom, Calea Mosilor) si 2
izvoare din sectorul 1 (izvorul Eminescu din Parcul Cismigiu si izvorul din Parcul Bordei) apa
nu corespunde calitativ Legii nr. 458/2002 republicata, iar populatia a fost avertizata prin
afisaj ca “apa nu este buna de baut”.
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti va informeaza ca pentru
prevenirea apariţiei efectelor negative ale temperaturilor ridicate asupra sănătăţii este
necesar sa luati urmatoarele masuri :
- evitaţi expunerea la soare mai ales între orele 11 – 17 şi protejaţi-vă pielea cu creme cu
factori de protecţie;
- evitaţi plimbările şi mersul la cumpărături în orele de caniculă, iar dacă se impun anumite
deplasări, luaţi-vă o sticluţă cu apă şi la nevoie adăpostiţi-vă în orice instituţie, farmacie,
cabinet medical, magazin, etc. care dispune de aer condiţionat;
- nu scoateţi din locuinţă sugarii şi copiii mici în orele de caniculă, hidrataţi-i corespunzător şi
păstraţi-le sistemul de alimentaţie avut fără a încerca introducerea de alimente noi;
- nu lăsaţi copiii sau animalele de companie în interiorul maşinii când mergeţi la cumpărături,
întrucât există pericolul decesului prin deshidratare;
- purtaţi îmbrăcăminte lejeră, de culori deschise şi din fibre naturale şi protejaţ-vă capul cu o
pălărie şi ochii cu ochelari de soare;

- consumaţi lichide suficiente (2-3 litri/zi), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. Pentru a
evita aceasta senzatie este necesar un pahar de apă la fiecare 15 – 20 de minute;
- consumati mai multe legume, fructe;
- evitaţi alimentele grase, condimentate , consumul de alcool şi cafea;
- evitaţi scăldatul în locuri neamenajate (râuri, lacuri, iazuri, etc.) deoarece există riscul de înec,
dar şi de contactare a unor afecţiuni (leptospiroză, meningită, boli de piele, etc.), recomandare
valabilă atât pentru copii cât şi pentru adulţi;
- atenţie la comportamentul animalelor şi insectelor care datorită temperaturilor ridicate pot
deveni agresive;
- atentie persoanele cu afecţiuni cronice, respectaţi cu stricteţe tratamentul prescris şi ori de
câte ori este nevoie prezentaţi-vă la medic pentru adaptarea schemei terapeutice;
- faceţi mai multe duşuri caldute pe zi;
- păstraţi ferestrele locuinţei închise pe timpul zilei şi protejaţi-le cu draperii în zonele expuse
soarelui;
- atentie persoanele care prin natura activităţii depuneţi efort fizic sau lucraţi în aer liber
(sportivi, constructori, agricultori, vânzători ambulanţi etc.), evitaţi excesul de efort sau lucrul în
orele de caniculă;
- la nevoie adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi medicale.
In conformitate cu Planul de Măsuri pentru prevenirea, diminuarea și atenuarea efectelor
negative ale caniculei și secetei, precum și altor fenomene meteorologice periculoase ce se pot
produce în perioada de vară, pe teritoriul Municipiului București, plan aprobat de Președintele
Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență – Prefectul Municipiului
București, inspectorii Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP-MB vor
intreprinde următoarele măsuri :
- intensificarea controalelor în locațiile în care se produc și se comercializează produse
alimentare;
- supravegherea surselor de apă, altele decât cele din rețeaua publică și a calității acesteia;
- supravgherea și controlul zonelor de agrement;
- verificarea asigurării medicamentelor necesare continuității tratamentelor persoanelor
afectate datorită fenomenelor de deshidratare și hipertermie;
- supravegherea calității produselor perisabile prin controlul lanțurilor frigorifice destinate
alimentelor, precum și prin controlul lanțurilor de frig pentru medicamente și vaccinurilor;
- verificarea respectării de către personalul medical din unitățile sanitare și medico-sociale
a protocoalelor și procedurilor de lucru;
- verificarea respecării modului de gestionare a deșeurilor (periculoase și menajere).

