Avertizare meteo COD ROÅžU Ã®n ArgeÈ™!
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UPDATE, 23 februarie:

Meteorologii au emis duminicÄƒ o atenÈ›ionare cod roÈ™u de vânt extrem de puternic, care intrÄƒ în vigoare în noap
duminicÄƒ spre luni, de la ora 2:00, È™i e valabilÄƒ pânÄƒ luni, 24 februarie, la ora 18:00.
Vântul va fi deosebit de puternic, cu rafale de peste 140 de km la orÄƒ È™i pot atinge chiar 180 de km/h/, ce vor spulb
puternic zÄƒpada È™i vor determina scÄƒderea vizibilitÄƒÈ›ii spre zero.

De altfel, întreaga È›arÄƒ este vizatÄƒ începând de duminicÄƒ dupÄƒ-amiazÄƒ, de la ora 18:00, de o avertizare meteo
portocaliu È™i galben pentru vânt.

Codul portocaliu intrÄƒ în vigoare de dumnicÄƒ, de la ora 18:00 pânÄƒ luni la ora 18:00 È™i vizeazÄƒ tot zona monta
vântul va avea intensificÄƒri susÈ›inute,
cu rafale de peste 110...130 km/h. Temporar va ninge viscolit, diminuând semnificativ vizibilitatea, la început în
CarpaÈ›ii Orientali, apoi È™i în restul zonei montane, la altitudini în general de peste 1600 m.

Un alt cod portocaliu intrÄƒ în vigoare de duminicÄƒ de la ora 22:00 pânÄƒ luni la ora 18:00. Zonele vizate sunt Mold
Transilvania, MaramureÈ™, nordul CriÈ™anei È™i al Dobrogei. În intervalul menÈ›ionat, vântul va avea intensificÄ
susÈ›inute, în noaptea de duminicÄƒ spre luni (23/24 februarie) È™i în prima parte a zilei de luni (24 februarie) în nor
CriÈ™anei, Transilvania È™i MaramureÈ™, cu viteze de 80...95 km/h, iar mai ales pe parcursul zilei de luni, în Mold
în nordul Dobrogei, temporar cu peste 90...100 km/h.

PoliÈ›iÈ™tii argeÈ™eni vÄƒ recomandÄƒ!

? SÄƒ evitaÈ›i pe cât posibil orice deplasare, fie în calitate de pietoni, fie cu mijloace auto.
? SÄƒ vÄƒ interesaÈ›i din timp cu privire la condiÈ›iile meteo-rutiere de pe traseul pe care doriÈ›i sÄƒ îl parcurgeÈ›i
respectaÈ›i recomandÄƒrile transmise, pentru a nu vÄƒ expune unor situaÈ›ii periculoase.

? SÄƒ conduceÈ›i cu prudenÈ›Äƒ, sÄƒ adaptaÈ›i permanent viteza de deplasare la condiÈ›iile meteo È™i de trafic È™
angajaÈ›i în efectuarea de manevre riscante.

? Pe timpul cÄƒlÄƒtoriei cu autovehiculul, circulaÈ›i cu vitezÄƒ redusÄƒ, adaptatÄƒ condiÅ£iilor meteo-rutiere, mÄƒ
distanÅ£a de siguranÅ£Äƒ în mers ÅŸi nu vÄƒ angajaÈ›i în efectuarea unor manevre riscante în trafic.

? În situaÅ£ia conducerii autovehiculelor pe timp de ploaie abundentÄƒ, ceaÅ£Äƒ, polei, sau ninsoare, este necesarÄƒ
utilizarea luminilor de întâlnire ÅŸi pe timpul zilei, pentru toate categoriile de drum. Atunci când vizibilitatea în oglin
retrovizoare ale autovehiculului este redusÄƒ, folosirea luminilor de cÄƒtre ceilalÅ£i conducÄƒtori auto reduce riscul
producerii unor accidente pe fondul neasigurÄƒrii la schimbarea direcÅ£iei de mers.

? SÄƒ pÄƒstraÈ›i o distanÅ£Äƒ mai mare faÅ£Äƒ de autovehiculele care circulÄƒ în faÅ£Äƒ, precum ÅŸi sÄƒ evitaÈ›
a mecanismului de direcÅ£ie ÅŸi a sistemului de frânare al autovehiculului, pentru evitarea acvaplanÄƒrii sau
derapajelor necontrolate.
? SÄƒ vÄƒ asiguraÈ›i cÄƒ instalaÈ›iile de degivrare È™i dezaburire ale autovehiculului funcÈ›ioneazÄƒ în parametri.
deplasÄƒrii atât parbrizul cât È™i geamurile laterale ale autovehiculului trebuie menÈ›inute curate pentru o mai bun
vizibilitate.

? În cazul rÄƒmânerii în panÄƒ, triunghiurile de presemnalizare trebuie aÅŸezate la o distanÅ£Äƒ mai mare de autov
decât în condiÅ£ii normale.

? În condiÅ£iile unui trafic aglomerat, condiÅ£iile meteo nefavorabile pot determina apariÅ£ia unor blocaje rutiere
temporare. PÄƒstraÅ£i-vÄƒ calmul, nu uitaÅ£i de politeÅ£ea rutierÄƒ ÅŸi nu blocaÅ£i intersecÅ£iile! Nu vÄƒ angaja
depÄƒÅŸirea de autovehicule fÄƒrÄƒ a avea o bunÄƒ vizibilitate ÅŸi faceÅ£i fiecare manevrÄƒ în trafic, numai dupÄ
asigurare.

? DacÄƒ vÄƒ grÄƒbiÈ›i sÄƒ ajungeÈ›i la destinaÈ›ie, nu uitaÈ›i cÄƒ timpul este preÈ›ios pentru toatÄƒ lumea. ÈšineÈ
în orice eveniment rutier vÄƒ va consuma mult mai mult timp decât dacÄƒ vÄƒ deplasaÈ›i cu prudenÈ›Äƒ. Nu uitaÈ›i
pune în pericol nu doar propria persoanÄƒ, ci È™i ceilalÈ›i ocupanÈ›i ai autovehiculului cu care vÄƒ deplasaÈ›i, prec
ceilalÈ›i participanÈ›i la trafic.

? Pietonii sunt rugaÅ£i sÄƒ îÅŸi ia toate mÄƒsuri de precauÅ£ie pentru a fi siguri cÄƒ sunt observaÅ£i în trafic de cÄ
TotodatÄƒ, îi sfÄƒtuim sÄƒ circule numai pe trotuare, traversarea strÄƒzii sÄƒ o facÄƒ prin locurile permise, la culoar
a semaforului electric ÅŸi numai dupÄƒ ce sunt siguri cÄƒ intenÅ£ia lor de a traversa a fost observatÄƒ de cÄƒtre ÅŸ

VÄƒ informÄƒm cÄƒ ieri, la nivelul judeÅ£ului ArgeÈ™ a avut loc ÅŸedinÅ£a Comitetului JudeÅ£ean pentru SituaÅ
UrgenÅ£Äƒ în care au fost stabilite mÄƒsuri pentru gestionarea eventualelor probleme intervenite. Astfel, s-a activat
Centrul judeÅ£ean de conducere ÅŸi coordonare a intervenÅ£iei cu instituÅ£iile responsabile ÅŸi s-a dispus instituir
serviciului de permanenÈ›Äƒ la nivelul primÄƒriilor, în conformitate cu dispoziÈ›iile Ordinului MAI nr. 736/2005.
Comitetul judeÅ£ean pentru situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ ArgeÈ™ va urmÄƒri evoluÅ£ia situatiei meteorologice la nivelu
localitÄƒÅ£ilor pentru a se putea interveni în timp util dacÄƒ situaÅ£ia o impune.

DouÄƒ avertizÄƒri care vizeazÄƒ È™i judeÈ›ul ArgeÈ™ au fost emise astÄƒzi. Prima avertizare (cod galben) intrÄƒ în vigo
dimineaÈ›Äƒ, începând cu ora 06:00, È™i pânÄƒ la ora 18:00, în zona de munte a judeÈ›ului, rafalele de vânt vor atinge 80-9
CITEÈ˜TE È˜I
... În ArgeÅŸ, 45% dintre consumatorii de droguri sunt minori

Din seara zilei de duminicÄƒ, vântul se va intensifica treptat în cea mai mare parte a È›Äƒrii, zona muntoasÄƒ a ArgeÈ™ului
sub avertizare cod portocaliu de vânt, viscol È™i vizibilitate redusÄƒ. PânÄƒ luni, ora 18:00, în zona montanÄƒ vântul va ave
peste 110-130 km/h. Temporar va ninge viscolit, diminuând semnificativ vizibilitatea.

În acest context, astÄƒzi, începând cu ora 13:00, a fost convocat Comitetul Judetean pentru SituaÈ›ii de UrgenÈ›Äƒ.

