


 

1 

 

 

 
Carte de colorat pentru 

copii 3 – 5 ani 
 

 

 
CUPRINS 

 
Introducere .............................................................................................. 2   

Dezastre naturale ....................................................................................... 4   

Situaţii de urgenţă ...................................................................................... 6  

Incendiul .................................................................................................. 8   

Furtuni cu descărcări electrice ...................................................................... 10   

Tornade .................................................................................................. 12  

Canicula şi Valul de căldură .......................................................................... 14  

Inundaţii ................................................................................................. 16  

Furtuni de zăpadă ...................................................................................... 18 

Cutremure de pământ ................................................................................. 20 

Trusa de primă necesitate în caz de dezastre ..................................................... 22 

Planul de acţiune în caz de dezastre  ............................................................... 24  

 
 

 

 



 

2 

 

 

 

Dragi părinţi și educatori, 

 

Informațiile despre dezastre ţin cu regularitate capul de afiş al buletinelor de ştiri peste tot 
în lume. Văzându-i pe alţii cum se confruntă cu situaţii de urgenţă, probabil că v-aţi întrebat 
ce s-ar întâmpla dacă un dezastru s-ar produce aproape de casa dumneavoastră. 

 

Pentru părinţii copiilor mici, acest gând este cu atât mai îngrijorător. Cum v-aţi descurca 
dumneavoastră şi copiii? Sau dacă aţi trecut deja printr-o situaţie de criză – cum veţi 
reacţiona mai bine data viitoare? Răspunsul la ambele întrebări este clar: trebuie să fiţi 
pregătiţi. 

 

Această carte de colorat este destinată copiilor şi adulţilor pentru a lucra împreună. Copiii 
vor învăţa despre incendii, cutremure, inundaţii, tornade şi alte calamităţi, despre cum se 
pot proteja, toate acestea într-un mod amuzant, în timp ce colorează. 

 

Parcurgeţi împreună cu copiii fiecare secţiune şi asiguraţi-vă că au înţeles toate noţiunile 
prezentate şi au învăţat cum se pot proteja. Pentru a vă ajuta, fiecare pagină de colorat 
conţine câteva mesaje pe care să le discutaţi cu copiii şi paşii de urmat într-o acţiune de 
salvare. Ar fi bine să revedeţi aceste informaţii înainte de a le transmite copiilor odată cu 
fișele de colorat. Cartea de colorat se încheie cu un test care vă ajută să evaluaţi cât au 
învăţat. Din timp în timp, testaţi copiii din nou şi refaceţi paşii importanţi pentru a le aduce 
aminte ce trebuie să facă pentru a se proteja. 

 

Copiii se adaptează extraordinar atunci când ştiu la ce să se aştepte, chiar în situaţii foarte 
dificile. Prin crearea unui plan de răspuns la dezastre îi puteţi ajuta pe copii să fie pregătiţi 
în situaţii de urgenţă. Pentru mai multe informaţii despre măsurile de prim-ajutor şi cum să 
vă apăraţi în cazul producerii unui dezastru, puteţi contacta:  

Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 București | www.crucearosie6.ro  



 

3 

 

Dragi copii, 

 

Vântul face zmeele să zboare. Focul ne 
ajută să ne încălzim şi ploaia ajută florile 
să crească. Dar uneori vântul suflă prea 
tare, focul este prea puternic sau plouă 
foarte mult. 

 

Învăţaţi ce trebuie să faceţi când natura 
se dezlănţuie! 

 

 

Această carte vă poate ajuta. Dar va 
trebui să rugaţi un adult să lucreze cu voi. 
Rugaţi părinții sau un educator să vă 
citească în timp ce voi coloraţi. 

 
Haideți să învățăm colorând! 
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Dezastrele pot lovi rapid şi fără avertisment. Dacă un dezastru poate fi 

înfricoşător pentru adulţi, pentru copii poate fi traumatizant atunci când nu ştiu 
ce trebuie să facă. 

 

 
AJUTAŢI-I PE COPII SĂ ÎNŢELEAGĂ 
NOŢIUNEA DE DEZASTRU: 
 

 Explicaţi-le că natura poate da 

uneori „prea mult dintr-un lucru bun” - 

foc, ploaie, vânt, zăpadă. Spuneţi-le că un 

dezastru înseamnă o situaţie când oamenii 

sunt răniţi, se produc stricăciuni sau sunt 

afectate utilităţile precum apa curentă, 

curentul electric şi telefoanele. 

 

 Daţi-le exemple a câtorva situaţii 

de dezastru care s-ar putea produce în 

comunitatea voastră. Pentru a obţine 

informaţii detaliate contactaţi Filiala 

locală a Crucii Roşii. Intrebaţi care sunt 

tipurile de dezastre cel mai probabil să se 

producă şi cereţi informaţii despre cum să 

vă pregătiţi pentru astfel de situaţii. 

 

 Vorbiţi-le despre lucruri şi posibile 

efecte cu care copiii sunt familiari, cum ar 

fi căderea reţelei de curent electric, 

întreruperea apei, gazului sau serviciilor 

telefonice. 

 

 Explicaţi-le că atunci când oamenii 

ştiu cum să reacționeze corect - şi 

exersează în prealabil – cu toţii sunt mai 

capabili să facă faţă unor situaţii de 

urgenţă. De aceea este necesar să creăm 

un plan de acţiune în caz de dezastru 

pentru fiecare familie. 
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Natura este frumoasă… şi are multă forţă! 
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Copiii mici pot învăţa cum şi când să ceară ajutor! 

 

 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 

 Ajutaţi-i pe copii să recunoască 

semnele de primejdie în caz de dezastre 

care se pot produce în comunitatea 

voastră. Pentru a obţine informaţii 

detaliate contactaţi Filiala locală a Crucii 

Roşii. 

 

 Spuneţi-le copiilor că în caz de 

dezastru sunt mulţi oameni care îi pot 

ajuta. Vorbiţi-le despre felul în care un 

poliţist, jandarm, pompier, voluntar al 

Crucii Roşii, educator, vecin, doctor sau 

asistent social îi poate ajuta după 

producerea unui dezastru. 

 

 Învăţaţi-i pe copii cum şi unde să 

sune pentru ajutor. Ajutaţi-i să memoreze 

numărul serviciului general de urgenţă 

112. Acasă, afişaţi numerele de telefon în 

caz de urgenţe la loc vizibil şi explicaţi-le 

când să sune la fiecare dintre ele. 

 

 Chiar şi copiii foarte mici pot fi 

învăţaţi cum şi când să sune pentru 

asistenţa de urgenţă. Dacă un copil nu ştie 

încă să citească puteţi afişa o lista cu 

simboluri care să-l ajute să identifice 

corect ce număr trebuie să formeze. În 

timp ce-i explicaţi fiecare simbol, copilul 

poate colora desenul din fișa respectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ar fi bine să urmaţi cursurile de 

prim-ajutor organizate periodic de Crucea 

Roşie.  

 

 Stabiliţi o persoană de contact 

care să fie apelată în caz de urgenţă. După 

un dezastru, se întâmplă ca serviciile de 

telefonie mobilă să rămână în funcţiune 

chiar dacă liniile telefonice locale sunt 

întrerupte, sau invers. Spuneţi copiilor să 

sune acea persoană de contact din familie 

care are telefon mobil/fix, în cazul în care 

sunt separaţi de familie într-o situaţie de 

urgenţă. Ajutaţi-i să memoreze acele 

numere de telefon sau scrieţi-le pe un card 

pe care să-l poarte cu ei. 
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Incendiul este dezastrul cel mai probabil cu care se poate confrunta o familie. 

Vorbiţi cu copiii despre măsurile de siguranţă în ceea ce priveşte folosirea focului 

şi demonstraţi-le practic cum trebuie procedat. Reţineţi faptul că cei mai expuşi 

riscului sunt copiii sub 5 ani. 

 

 
MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 
 Chibriturile şi brichetele nu sunt 
jucării. Ele sunt instrumente care îi ajută 
pe adulţi să aprindă focul. Dacă vedeţi pe 
cineva că se joacă cu focul, spuneţi-i unui 
adult imediat. 
 Dacă izbucneşte un foc în casă sau 
auziţi sunetul detectorului de incendii într-
o clădire, strigaţi „Foc!” de câteva ori şi 
apoi ieşiţi afară cât mai repede. Dacă 
locuiţi sau vă aflaţi într-o clădire cu lift, 
nu-l folosiţi, ci ieşiţi pe scări. Niciodată nu 
încercaţi să vă ascundeţi de foc înăuntru. 
Lăsaţi toate lucrurile acolo unde sunt. 
Odată ce aţi ieşit, mergeţi într-un punct de 
întâlnire şi apoi trimiteţi pe cineva după 
ajutor. 
 Dacă hainele v-au luat foc, opriţi-
vă, trântiţi-vă la pământ, acoperiţi-vă faţa 
şi rostogoliţi-vă până când se sting 
flăcările. Dacă fugiţi, nu faceţi decât să 
aţâţaţi şi mai tare focul. 
 
 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 
 
 Arătaţi-le copiilor cum să se târâie 
pe jos, pe sub fum, pentru a scăpa. 
Explicaţi-le că trebuie să pipăie orice uşă 
înainte de a o deschide. Dacă uşa e rece, 
deschideţi-o încet. Dacă uşa este fierbinte, 
găsiţi o altă cale de ieşire. Dacă nu pot ieşi 
afară în siguranţă, instruiţi-i să atârne un 
semn vizibil în afara ferestrei, astfel încât 
pompierii să-i poată găsi. 
 Practicaţi exerciţiul „opriţi-vă, 
trântiţi-vă la pământ şi rostogoliţi-vă”  cu 
copiii. Explicaţi-le că fuga nu face decât să 
înteţească flăcările. 
 
 
 
 

ACASĂ: 
 
 
 Alegeţi un loc de adunare afară, 
cum ar fi un copac, un colţ de stradă sau 
alt loc uşor de reperat. Asiguraţi-vă că este 
la o distanţă sigură faţă de căldură, fum 
sau flăcări. Spuneţi-le copiilor să meargă 
direct la acest loc de adunare în caz de 
incendiu. Acest plan vă va ajuta să aflaţi 
rapid dacă toată lumea a reuşit să se pună 
în siguranţă. 
 Asiguraţi-vă că toţi copiii au 
înţeles faptul că, odată ce au ieşit afară, 
trebuie să rămână afară. Copiii sunt 
adesea îngrijoraţi de soarta animalelor de 
companie sau jucăriilor lor, şi de aceea 
este bine să discutaţi cu ei acest aspect 
înainte ca un posibil incendiu să se 
producă. 
 Găsiţi două modalităţi de a ieşi din 
fiecare încăpere şi faceţi un exerciţiu de 
evacuare a casei pe timpul zilei şi noaptea. 
Desenaţi traseul de evacuare pe propriul 
„Plan de evacuare”. Dacă aveţi o scară de 
incendiu, arătaţi-le copiilor unde se află şi 
cum să o folosească. 
 Faceţi exerciţiul de evacuare a 
casei de două ori pe an. Testaţi-i pe copii 
la fiecare şase luni, astfel încât să-şi 
amintească ce trebuie să facă şi unde este 
locul de adunare. 
 Dacă aveţi posibilitatea, instalaţi 
detectoare de fum la fiecare nivel al 
clădirii şi în special lângă dormitoare. 
Curăţaţi-le şi testaţi-le periodic şi 
schimbaţi bateriile cel puţin o dată pe an. 
Asiguraţi-vă că toţi copiii recunosc sunetul 
alarmei de incendiu atunci când se 
declanşează. 
 Verificaţi reţeaua electrică din 
clădire. Reparaţi firele expuse în exterior, 
prelungitoarele şi prizele. 
 Asiguraţi-vă că sursele de încălzire 
sunt curate şi funcţionează normal. Multe 
incendii izbucnesc din cauza unor instalaţii 
de încălzire defecte, plasate 
necorespunzător sau nesupravegheate. 
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Dacă izbucneşte un incendiu  

strigă „FOC!” şi apoi ieşi imediat afară.  

Du-te la punctul vostru de adunare. 
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Fulgerele care însoţesc o furtună pot lovi acelaşi loc de două ori! 

 

 
Furtunile puternice pot aduce ploi 
torenţiale (care provoacă inundaţii), 
vijelii, grindină şi tornade. În orice 
moment, pe suprafaţa pământului au loc 
circa 1800 de furtuni simultan!  
 
Bubuitul tunetelor poate fi foarte 
înfricoşător pentru copiii mici. Ajutaţi-i să-
şi alunge spaima învăţându-i la ce să se 
aştepte în timpul unei furtuni şi cum să se 
pună în siguranţă. 
 
 

MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 
 Dacă vezi sau auzi o furtună 
apropiindu-se, dute într-o casă solidă sau 
intră într-o maşină. 
 
 Dacă nu poţi intra nicăieri sau 
dacă-ţi simţi părul electrizat la capete, 
ceea ce înseamnă că un fulger e aproape 
să lovească, grăbeşte-te imediat spre un 
spaţiu jos, deschis. Ghemuieşte-te şi pune-
ţi mâinile în jurul genunchilor.  
 
 Depărtează-te de lucrurile înalte 
cum ar fi copacii, turnurile, gardurile, 
liniile de telefon sau cablurile de curent 
electric. Niciodată nu sta sub un copac 
înalt şi singur într-un spaţiu deschis, 
pentru că fulgerul va lovi întotdeauna cel 
mai înalt punct din zonă. Stai departe de 
obiectele metalice pe care fulgerul le-ar 
putea lovi, cum ar fi umbrela, undiţa, 
scheletul cortului sau bicicleta. 
 
 Dacă eşti în barcă sau înoţi, du-te 
imediat pe mal. 
 
 Descărcările electrice pot face ca 
aparatura electrică precum televizorul sau 
telefonul să devină periculoase în timpul 
unei furtuni. Stinge televizorul şi opreşte 
aerul condiţionat, dacă este cazul, şi nu 

folosi telefonul până nu se termină 
furtuna. 
 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 
 Explicaţi-le copiilor la ce să se 
aştepte în timpul unei furtuni cu 
descărcări electrice. Descrieţi-le bubuitul 
tunetului şi producerea fulgerului. 
Asiguraţi-vă că toţi copiii au înţeles cum se 
pot pune în siguranţă. 
 
 Vorbiţi-le despre semnele de 
pericol: întunecarea cerului, norii 
ameninţători sau fulgerele şi tunetele 
îndepărtate care pot prevesti apropierea 
unei furtuni cu descărcări electrice. 
 
 Exersaţi poziţia „ghemuit” cu 
copiii. 
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Dacă vedeţi nori de furtună sau auziţi tunete, intraţi imediat în casă. 
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Tornadele sunt cele mai violente furtuni,  

care pot devasta o aşezare în câteva secunde. 
 

 
O tornadă arată ca un nor de formă conică 
ce se roteşte, măturând pământul cu 
rafale de vânt. Tornada se învârte ca un 
titirez şi produce un sunet ca de avion sau 
tren de mare viteză. Majoritatea 
tornadelor parcurg o distanţă de circa 17 
km, dar cea de la Făcăieni din anul 2002 a 
lăsat urme de 74 km. In România tornadele 

sunt rare şi apar mai ales în sud-estul ţǎrii. 
Tornada formată deasupra unei întinderi 
de apă se numeşte trombă. 
 
 

MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 Oriunde te-ai afla, dacă auzi sau 
vezi o tornadă apropiindu-se, adăposteşte-
te imediat. 
 Dacă eşti într-o casă sau un 
apartament de bloc, du-te în pivniţă sau în 
adăpostul din subsol. Dacă nu există 
pivniţă, du-te în partea din mijloc a 
clădirii la cel mai jos nivel – intră în cada 
de baie sau într-un dulap dacă este posibil. 
 Intră sub ceva solid, cum ar fi o 
masă grea, şi stai acolo până când 
pericolul a trecut. Foloseşte-ţi palmele şi 
braţele pentru a-ţi proteja capul de 
obiectele care cad sau zboară prin aer. 
 Dacă eşti afară, într-o maşină sau 
căruţă, du-te imediat în pivniţa celei mai 
apropiate clădiri solide. Dacă nu e nici un 
adăpost prin apropiere, întinde-te pe 
pământ într-un loc jos. Foloseşte-ţi 
palmele şi braţele ca să-ţi protejezi capul. 
Dacă auzi sau vezi puhoaie de apă, mută-
te repede într-un alt loc mai înalt. 
 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 
 Găsiţi împreună cu copiii câteva 
locuri sigure în casă sau în sala de clasă. 
Asiguraţi-vă că aceste locuri nu se află 
lângă ferestre sau mobilier greu care s-ar 
putea răsturna. De asemenea, arătaţi-le 

copiilor un exemplu de loc sigur în afara 
clădirii. 
 Învăţaţi termenii folosiţi la radio 
sau televizor care avertizează asupra 
posibilităţii producerii unei tornade: 
 
 

ATENŢIONARE:  
 
Condiţiile atmosferice sunt propice 
producerii unei tornade. O atenţionare nu 
înseamnă în mod necesar că o tornadă se 
va produce. 
 
 

AVERTISMENT:  
 

O tornadă a fost observată şi este 
periculoasă. Este momentul să mergeţi 
într-un loc sigur şi să ascultaţi 
instrucţiunile de la radio (care 
funcţionează cu baterii). 
 Informaţi-vă cu privire la sistemul 
de avertizare folosit în comunitatea 
dumneavoastră. 
 Dacă locuiţi într-o zonă afectată 
de tornade, găsiţi modalitatea de a 
consolida o încăpere din interior, la cel 
mai jos nivel al clădirii, cum ar fi subsolul, 
pivniţa, baia sau chiar un dulap, pentru a 
le folosi ca adăpost. 
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Dacă se apropie o tornadă,  

duceţi-vă imediat într-un loc sigur, la adăpost. 
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O schimbare a climei se aşteaptă să crească frecvenţa şi intensitatea intervalelor 

caniculare. Cei mai vulnerabili sunt copiii sub 4 ani. 

 

 
MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 Consumul de lichide te apără de 
manifestările neplăcute ale deshidratării 
ca efect al căldurii excesive. Pierderea 
apei are ca simptome progresive senzaţia 
de sete, uscarea gurii, creşterea pulsului şi 
temperaturii, umflarea limbii, dificultăţi în 
vorbire, performanţe mentale şi fizice 
reduse, recuperarea doar după 
administrarea injectabilă de lichide, 
creşterea rapidă a temperaturii şi 
moartea. Consumul de lichide foarte reci 
poate produce crampe stomacale. 
 Rămâi în casă şi dacă se poate într-
un loc cu aer condiţionat. Petrecerea 
câtorva ore în aer condiţionat ajută corpul 
să se menţină mai rece când te reîntorci în 
căldură. 
 Ventilatoarele pot aduce confort 
cât timp temperatura aerului se menţine 
sub 350C. 
 Duşurile sau băile reci sau 
deplasarea într-un loc cu aer condiţionat 
sunt cele mai bune moduri de a te răcori. 
 Evită ieşirea afară pe caniculă 
între orele 12 şi 18. Caută locuri cu umbră, 
umblă cu capul acoperit, cu haine deschise 
la culoare, uşoare şi lejere. 
 La soare umblă cu capul acoperit şi 
poartă ochelari de soare. 
 Dacă nu poţi evita efortul fizic, 
consumă în fiecare oră 2 – 4 pahare de 
lichide răcoroase cu conţinut redus de 
zahăr. 
 Să nu stai niciodată pe căldură 
mare într-o maşină parcată, închisă. 
 

 

 

 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 
 Urmăriţi informaţiile şi avertizările 
din mass-media referitoare la indicele de 
confort temperatură umezeală (ITU), 
caniculă, masele de aer tropical, furnizate 
de Centrul Naţional de Prognoze 
Meteorologice Bucureşti sau de la Serviciile 
Regionale de Prognoză a Vremii din Bacău, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Sibiu, 
Timişoara. Pragul de alertă, de 80 unităţi, 
pentru ITU, poate fi atins la o temperatură 
de 420C într-un aer complet uscat, la o 
temperatura de 320C, dacă umezeala 
relativă este de 40%, sau la numai 270C 
când umezeala relativă atinge 100%. 
Masele de aer tropical se caracterizează 
prin temperaturi maxime de peste 300C şi 
prin temperaturi minime noaptea de peste 
200C. În intervalele caniculare, 
temperaturile maxime ating şi depăşesc 
chiar 360C. 
 Identificaţi în oraşul 
dumneavoastră cele mai apropiate oaze de 
răcoare reprezentate de parcuri sau zone 
împădurite şi ochiuri de apă pentru a vă 
adăposti de căldura excesivă. Pentru a le 
evita, identificaţi insulele de căldură care 
se formează în marile oraşe în zonele cu 
clădiri înalte şi cu densitate mare, în zone 
acoperite cu asfalt şi lipsite de vegetaţie şi 
neventilate. (În Bucureşti, o insulă de 
căldură poate depăşi temperatura din 
împrejurimi cu până la 80C). 
 Atunci când prognozele 
meteorologice anunţă un val de căldură, 
recapitulaţi cu copiii regulile de 
comportament adecvat vremii şi organizaţi 
activităţile în mod adecvat. 
 Identificaţi din timp semnele de 
insolaţie sau deshidratare pentru a acorda 
primul ajutor şi apelaţi la cadre sanitare 
pentru situaţiile grave. 
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Dacă afară este foarte cald, trebuie să aveţi la voi o sticlă cu apă,  
capul să fie acoperit şi să staţi liniştiţi la umbră. 
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Inundaţiile sunt cele mai obişnuite şi răspândite dintre dezastrele naturale. Chiar 

şi cele mai mici râuri, canale, pâraie, rigole, albii secate sau terenuri joase ce pot 

părea lipsite de periculozitate în condiţii normale, pot fi inundate. 

 

 

MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 Dacă vezi ape revărsându-se, 
opreşte-te. Întoarce-te şi mergi în direcţia 
opusă. Urcă-te la cel mai înalt nivel 
posibil. 
 
 Stai departe de apele umflate. 
Chiar dacă nu pare periculos, apele mai 
pot creşte. Nu încerca niciodată să mergi, 
să înoţi sau să te scufunzi în apă, deoarece 
aceasta poate curge foarte repede. O apă 
revărsată, cu o adâncime mai mică de 15 
cm, poate să doboare un om, iar una de 60 
cm poate răsturna o maşină. 
 
 Dacă eşti în maşină, dă-te jos 
imediat şi urcă-te într-un loc cât mai înalt. 
 
 Fii atent la şerpi în zonele 
inundate. 
 
 Niciodată nu te juca în preajma 
apelor umflate, a torentelor de după 
furtună, a canalelor, vâlcelelor sau 
rigolelor. 
 
 Aruncă hrana care a fost în contact 
cu apa din inundaţii. Dacă o mănânci, te 
poţi îmbolnăvi foarte grav. 
 
 

 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 

 Învăţaţi termenii folosiţi la radio 
sau televizor care avertizează asupra 
posibilităţii producerii unei inundaţii: 
 
 

ATENŢIONARE:  
 
Inundaţii sau viituri se pot produce în 
următoarele zone… Fiţi pregătiţi! 

 
 

AVERTISMENT:  
 
Inundaţii sau viituri au fost raportate sau 
urmează să se producă în mod iminent în 
următoarele zone… Luaţi imediat măsuri 
de siguranţă! 

 
 Informaţi-vă dacă locuiţi într-o 
zonă inundabilă. Dacă zona prezintă 
pericol, contactaţi Filiala locală de Cruce 
Roşie pentru a afla ce obiecte de primă 
necesitate trebuie să aveţi pregătite 
pentru a vă proteja de inundaţii. 
 
 Trebuie să cunoaşteţi nivelul la 
care este situată casa dumneavoastră faţă 
de râurile şi barajele din apropiere, pentru 
a şti dacă cotele de inundaţii prognozate 
vă vor afecta. 
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Dacă se apropie viitura sau revărsarea de ape, îndepărtaţi-vă cât mai 
repede. Duceţi-vă într-o zonă mai înaltă. Niciodată nu vă jucaţi în apropiere sau 

nu încercaţi să înotaţi în apele care inundă zona. 
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O furtună de zăpadă poate varia de la câţiva centimetri de zăpadă depusă într-un 

interval de câteva ore, la condiţii de viscol ce poate ţine câteva zile. 

 

 
Furtunile de zăpadă pot să dureze câteva 
zile şi să fie însoţite de vânturi puternice, 
lapoviţă, căderi masive de zăpadă şi 
temperaturi extrem de scăzute. Oamenii 
pot fi blocaţi pe drum sau în case, fără 
utilităţi  sau acces la servicii. În România 
furtunile de zăpadă periculoase apar în 
zonele de şes din sudul şi estul ţării, în 
trecători şi pe crestele montane. 
 
 

MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 Cel mai bun mijloc de a te proteja 
de o furtună de zăpadă este să te 
adăposteşti în casă. 
 
 Dacă te duci afară la joacă după 
viscol, îmbracă-te cu mai multe straturi de 
haine, poartă căciulă şi mânuşi cu un 
deget. Intră de mai multe ori în casă 
pentru „pauze de încălzire”. 
 
 Dacă începi să tremuri tare sau să 
te simţi foarte obosit sau dacă nasul, 
degetele de la mâini şi picioare sau lobii 
urechilor încep să-ţi amorţească sau devin 
foarte albe,  intră în casă imediat şi cere-i 
ajutorul unui adult. 
 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 
 Există modalităţi de a-i îmbrăca pe 
copii pe timp friguros astfel încât să-şi 
păstreze mai bine căldura. Mai multe 
straturi de haine mai subţiri ţin mai cald 
decât o singură haină foarte groasă. O 
modalitate foarte bună de a păstra căldura 
este să porţi căciulă; cea mai mare 
cantitate de căldură din corp se pierde 
prin partea superioară a capului. De 
asemenea, mâinile şi picioarele trebuie 
protejate şi menţinute calde. Mânuşile cu 
un deget sunt mai călduroase decât cele cu 
cinci degete. Acoperirea gurii cu un fular 

protejează plămânii de aerul extrem de 
rece. 
 
 Învăţaţi-i pe copii cum să observe 
semnele de degerături sau hipotermie. 
Pierderea sensibilităţii şi o culoare 
albicioasă a degetelor, nasului sau 
urechilor sunt simptome ale degerăturilor. 
Tremurul incontrolabil, vorbirea încetinită, 
pierderile de memorie, împleticeala, 
somnolenţa şi extenuarea sunt simptome 
ale hipotermiei. Dacă suspectaţi un copil 
de degerături sau hipotermie, încălziţi-l 
treptat şi cereţi imediat asistenţă 
medicală. 

 
 Copiii ar trebui să evite expunerea 
îndelungată la frig. Vremea rece supune 
inima la un efort suplimentar. 
 
 Acasă trebuie să aveţi disponibil un 
echipament de încălzire de urgenţă şi 
mijloace pentru a păstra măcar o încăpere 
călduroasă. Dacă sistemul de încălzire este 
controlat de un termostat şi se întrerupe 
curentul electric, va trebui să puneţi în 
funcţiune un mijloc de încălzire alternativă 
pentru situaţii de urgenţă. 

 
 Dacă sunteţi blocaţi în maşină în 
timpul unei furtuni de zăpadă, rămâneţi 
înăuntru. Părăsiţi maşina doar dacă un 
punct de ajutor este vizibil până într-o 
sută de metri. Pentru a atrage atenţia, 
agăţaţi o haină colorată de antenă şi 
înălţaţi-o. Daţi drumul la motor câte 10 
minute la fiecare oră. Daţi drumul la 
căldură şi aprindeţi faza scurtă a farurilor 
atunci când merge motorul. Menţineţi 
ţeava de eşapament neacoperită de 
zăpadă şi întredeschideţi un geam pentru 
ventilaţie. 
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Când afară ninge, purtaţi mai multe straturi de îmbrăcăminte şi capul acoperit de 

căciulă. Întrebaţi un adult dacă sunteţi în siguranţă jucându-vă afară şi intraţi de 

mai multe ori în casă pentru „pauze de încălzire”. 
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Cutremurele se pot produce oricând. 

 

 

 
Cutremurul este o scuturătură bruscă, 
neaşteptată a pământului. El poate lovi 
fără avertisment şi produce incendii, 
explozii şi alunecări de teren. Cutremurele 
se întâmplă atunci când plăcile tectonice 
aflate sub scoarţa terestră se rup sau se 
ciocnesc. În România, cutremurele au 
epicentrul mai ales în Vrancea şi se 
propagă în Muntenia şi Moldova. 
 
 

MESAJE DE PROTECŢIE PENTRU COPII: 
 
 Dacă eşti în casă în timpul unui 
cutremur, adăposteşte-te la podea şi ţine-
te bine. Bagă-te sub un birou, masă sau 
banchetă, ţine-te de un picior al acesteia 
şi acoperă-ţi ochii. Dacă nu este nici un 
birou sau masă în jur, stai jos lipit de un 
zid de rezistență. Alege-ţi un loc sigur 
unde să nu cadă obiecte peste tine, 
departe de geamuri, biblioteci sau mobile 
înalte şi grele. 
 Aşteaptă în locul acela sigur până 
se opreşte cutremurul şi verifică dacă nu 
eşti rănit. Uită-te şi la oamenii din jurul 
tău să vezi dacă sunt teferi. Mişcă-te cu 
atenţie şi fereşte-te de obiectele căzute.  
Aşteaptă-te să se producă şi alte 
cutremure mai mici, numite replici. 
 Fii atent că pot izbucni incendii! 
Cutremurele pot face ca alarmele pentru 
incendii şi instalaţiile de stingere a focului 
să se defecteze. Dacă trebuie să părăseşti 
clădirea după cutremur, foloseşte scările, 
nu ascensorul, deoarece poţi rămâne 
blocat înăuntru. 
 Dacă te afli afară în timpul 
cutremurului, stai acolo. Depărtează-te de 
clădiri, copaci, stâlpi de iluminat sau linii 
de înaltă tensiune. Ghemuieşte-te la 
pământ şi protejează-ţi capul. 
 Dacă te afli într-o maşină, stai 
acolo cu centura de siguranţă fixată. 
 

 
 

 
 
 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 
 Ajutaţi-i pe copii să înţeleagă la ce 
să se aştepte în timpul unui cutremur şi 
cum să se protejeze. 
 Găsiţi împreună cu copiii locurile 
sigure din fiecare încăpere a casei sau din 
sala de clasă. Exersaţi manevra 
„adăposteşte-te la podea şi ţine-te bine” 
intrând sub o masă sau bancă solidă. 
Căutaţi locurile sigure înăuntrul şi în 
exteriorul clădirilor unde vă petreceţi mult 
timp. 
 Explicaţi copiilor că este periculos 
să fugă afară în timpul cutremurului, din 
cauză că obiectele în cădere îi pot răni. 
 Spuneţi-le copiilor să fie pregătiţi 
pentru replici – cutremure mai mici care se 
pot produce într-un interval de câteva 
săptămâni sau chiar luni după primul 
cutremur. Asiguraţi-vă că vor şti să meargă 
într-un loc sigur în timpul replicilor. 
 La cutremur, închideţi instalaţiile 
de încălzire cu gaze şi aragazul. Obiectele 
mari sau grele şi cele fragile (cum ar fi 
cele de sticlă sau porţelan) trebuie aşezate 
pe rafturile de jos. Trebuie să ancoraţi 
bine rafturile în pereţi şi, de asemenea, 
obiectele înalte sau grele. 



 

21 

 

 
 
 

 
 

Dacă te afli într-o clădire în timpul unui cutremur,  

adăposteşte-te la podea şi ţine-te bine. 
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Pregătiţi conţinutul trusei de primă necesitate împreună cu copiii. 

 
După un dezastru, serviciile de bază cum 
ar fi alimentarea cu electricitate, apă, 
gaze sau serviciile de telefonie, pot fi 
întrerupte pentru mai multe zile. De 
asemenea, se poate să trebuiască să fiţi 
evacuaţi fără avertisment. Probabil nu veţi 
avea timp să cumpăraţi sau să căutaţi 
lucrurile de care aveţi nevoie. Adunaţi 
acum cele de trebuinţă pentru a face faţă 
situaţiei, înainte ca un dezastru să se 
producă. 

 

 

PAŞI DE URMAT PENTRU ADULŢI: 
 

Planificaţi o activitate cu copiii, în care să 
pregătiţi conţinutul trusei cu obiecte de 
primă necesitate. 
 

ACASĂ, TRUSA TREBUIE SĂ CONŢINĂ: 
 
 3,7 litri de apă de persoană pe zi 
 Alimente neperisabile: conserve de 
carne, fructe şi legume, cutii de suc de 
fructe, lapte şi supe; zahăr, sare şi piper; 
alimente cu conţinut caloric mare cum ar 
fi gemuri, biscuiţi, nuci; produse zaharoase 
şi cereale. Nu uitaţi deschizătorul de 
conserve! 
 O trusă de prim-ajutor care include 
medicamentele prescrise membrilor 
familiei (întrebaţi-vă medicul de familie 
cum se stochează corect doctoriile) 
 Obiecte şi aparate pentru cazuri de 
urgenţă, cum ar fi un radio cu baterii, 
lanternă şi multe baterii de rezervă 
 Un schimb de haine şi o pereche de 
pantofi pentru fiecare persoană şi o pătură 
sau sac de dormit pentru fiecare 
 Materiale de igienă: hârtie 
igienică, săpun, alte obiecte sanitare 
personale 
 Lucruri speciale pentru bebeluşi, 
persoane vârstnice sau cu dizabilităţi din 
familie 
 

 Un set de chei ale maşinii, un 
depozit de bani în numerar şi un card de 
credit, dacă este cazul 
 
Depozitaţi suficiente rezerve pentru cel 
puţin 3 zile. Păstraţi-le în recipiente 
solide, uşor de manevrat, cum ar fi cutii de 
ambalaj, genţi de voiaj sau containere 
acoperite. Ţineţi trusa într-un loc sigur, la 
îndemână, cunoscut de toţi membrii 
familiei – de preferinţă într-un loc răcoros, 
uscat şi ferit de soare. Păstraţi o versiune 
mai mică a acestei truse în portbagajul 
maşinii. De asemenea, trebuie să ţineţi 
actele şi documentele importante ale 
familiei într-un recipient impermeabil. 
 
 

ÎN SALA DE CLASĂ, TRUSA TREBUIE SĂ 
CONŢINĂ: 
 
 Catalogul clasei 
 Trusa de prim-ajutor 
 Radio cu baterii 
 Mănuşi de lucru 
 Lanterne 
 Baterii de rezervă 
 Alimente neperisabile: biscuiţi, 
produse zaharoase etc. 
 Apă îmbuteliată 
 Saci de plastic 
 Alte obiecte pe care le solicită 
grădinița 
 
Rugaţi-i pe copii să vă amintească să 
menţineţi trusele în ordine: schimbaţi apa 
şi alimentele la fiecare trei luni; înlocuiţi 
bateriile de două ori pe an. Puteţi să le 
sugeraţi copiilor să facă un desen sau un 
grafic afişat cu datele la care se schimbă 
rezervele. Rugaţi-i pe copii să se 
gândească la lucrurile pe care le-ar plăcea 
să le includă în propria lor trusă de primă 
necesitate, cum ar fi cărţi sau jocuri sau 
alimente neperisabile potrivite pentru 
stocare.
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Trebuie să aveţi o trusă cu obiecte de primă necesitate în caz de dezastre. 
Începeţi să o completaţi chiar astăzi! 
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Exersaţi paşii cuprinşi în plan pentru ca 

fiecare să îşi amintească ce trebuie să facă în situații de urgență! 

 
 

 Faceţi periodic exerciţii de evacuare în situaţii de urgenţă. 
 
 Verificaţi detectoarele de fum şi schimbaţi-le bateriile. 
 
 Păstraţi trusa cu obiectele de primă necesitate adusă la zi. 

 
 
 
 

Testaţi-i pe copii la fiecare câteva luni pentru a-i ajuta să-şi amintească ce 
trebuie să facă. Găsiţi aici câteva întrebări pe care le puteţi adresa copiilor acum, 

pentru a vă asigura că au învăţat noţiunile de bază: 
 
 
 
1. Ce faci dacă eşti într-o cameră unde 
simţi miros de fum sau auzi alarma de 
incendiu sunând? Unde te duci? 

 
2. Ce faci dacă vezi nori întunecaţi şi 
auzi tunete? 
 
3. Cum poţi şti că se apropie o tornadă? 
Dacă se apropie într-adevăr o tornadă, 
unde te duci? Ce faci să te protejezi? 
 
4. Dacă se anunţă caniculă, ce trebuie 
să faci? 
 
5. De ce nu trebuie să te apropii de 
apele umflate de inundaţii? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ce faci dacă ţi-au luat foc hainele pe 
tine? 
 
7. Când te joci afară în zăpadă, ce faci 
ca să nu te pătrundă frigul? 
 
8. Când începe un cutremur, ce faci? 
 
9. Cum vei cere ajutor într-o situaţie de 
urgenţă? Unde găseşti numerele de telefon 
de care ai nevoie? 
 
10. Care sunt lucrurile pe care vrei să le 
pui în trusa ta de primă necesitate? 
 
11. Ce faci dacă vezi un alt copil 
jucându-se cu chibriturile?  
 

 




