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RECOMANDǍRI PRIVIND PROTECŢIA POPULAŢIEI PE TIMPUL
CANICULEI
Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât
posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu
aer condiţionat (magazine, spaţii publice);
Evitaţi aglomeraţiiIe, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele
11.00-18.00;
Purtaţi haine lejere, subţiri , deschise la culoare, pălării şi ochelari de
soare;
Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe
şi ceaiuri călduţe (soc, muşeţeI, urzici);
Mâncaţi fructe şi legume (pepene, prune, roşii) sau iaurt (echivalentul
unui pahar cu apă); mâncaţi echilibrat şi variat insistând pe produsele cu valoare
calorică mică;
Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare;
Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de grăsimi, în special de origine
animală;
Nu consumaţi alcool (inclusiv bere) — vă deshidratează si vă transformă
într-o potenţială victimă a caniculei;
Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu
dizabilităţi), interesându-vă de starea de sănătate a acestora şi oferiţi-le asistenţă
ori de câte ori au nevoie;
Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă,
manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
Creaţi un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a
organismului;
Persoanele care suferă de diferite afecţiuni işi vor continua tratamentul, conform
indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte
medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;
Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea
şi ritmul activităţilor fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi

alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori
ventilate corespunzător.
MǍSURI SPECIFICE PENTRU EVITAREA APARIŢIEI STRESULUI
TERMIC LA ANIMALE ȊN PERIOADELE CANICULARE
Având în vedere obligaţiile proprietarilor/ deţinătorilor de animale de a
implementa şi asigura, in perioadele caniculare si secetoase, programe si măsuri
speciale care să prevină manifestarea unor efecte nedorite la adresa sănătătii
animale, prin aparitia stresului si respectiv a şocului termic, pentru asigurarea
sănătăţii si bunăstării animalelor se recomandă următoarele:
1.
Proprietarii si detinătorii de animale trebuie să:
a.
asigure facilităţi corespunzătoare de adăpostire a animalelor, care să
asigure atât protectie fată de actiunea directă a razelor solare, cât si conditii de
microclimat ( temperatură, umiditate, ventilatie) cât mai aproape de cerintele
fiziologice ale speciei de animale detinute/ exploatate;
b.
asigure buna functionare a instalatiilor de climatizare, hrănire si adăpare
folosite la exploatarea animalelor, prin verificarea, mentenanta periodică de
calitate, si respectiv asigurarea sistemelor de rezervă (generatoare de curent,
pompe de apă, ventilatoare) in special in cazul exploatării intensive a animalelor;
c.
evite sau să limiteze in intervalul orar 10.00 — 18.00, folosirea animalelor
la activităti care presupun eforturi fizice, cu precădere în cazul animalelor de
povară si sau tractiune;
d.
asigure pentru animalele exploatate pe păsune zone de umbrire
corespunzătoare, respectiv surse de apă si hrană suficiente;
e.
asigure cantităţi suficiente de apă potabilă şi de furaje, corespunzătoare
din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
f.
să inspecteze regulat animalele si facilitătile de hrănire, adăpare si
furajare, si să anunte de urgentă medicul veterinar asupra oriărei modificări
comportamentale sau a stării de sănătate a animalelor detinute, respectiv orice
scădere a consumului de hrană sau apă observate la nivelul exploatatiei;
g.
să evite mentinerea animalelor in spatii sau incinte inchise (mijloace de
transport, containere etc), cu expunere directă la actiunea razelor solare, fără
asigurarea conditiilor de microclimat si a unor cantitâti de apă suficiente
2.
Transportatorii de animale trebuie să:
a.
să transporte animalele intr-un mod care să nu le provoace răni sau
suferinte inutile;
b.
să evite transportul animalelor la ore cu temperaturi crescute din timpul
zilei, transporturile urmând a fi efectuate in perioade răcoroase, in timpul noptii

sau la primele ore ale diminetii, de regulă pe trasee care includ portiuni de drum
umbroase sau din zone montane mai răcoroase;
c.
se asigure că echipamentele de microclimat ale mijlocului de transport
sunt in parametri tehnici de functionare, pentru a asigura un interval termic de 530 *C pe toată perioada transportului, iar animalele au la dispozitie surse
suficiente de apă potabilă;
d.
să verifice prognozele meteorologice pe intregul traseu astfel incât să
prevină expunerea animalelor la conditii extreme, iar planificarea călătoriei să se
realizeze astfel incât călătoria să se finalizeze in cel mai scurt timp posibil;
e.
să reducă, in perioadele cu temperaturi ridicate in functie de specie, talie,
vărstă şi stare fiziologică a animalelor, densitatea maximă autorizată de
incărcare a acestora, respectiv să intocmească si să detină planuri de interventie
pentru situatii de urgenţă;

