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    Direcţia de Sănătate Publică  Bistriţa-Năsăud atrage atenţia populaţiei asupra pericolelor 

cauzate de căldura excesivă prin  mesajul cheie  Protejaţi-vă împotriva efectelor caniculei!   

Protecţia personală se asigură printr-o serie de măsuri asociate: 

1. Evitaţi expunerea excesivă la soare în orele de vârf (11-16). 

2. Căutaţi umbra. 

3. Protejaţi-vă capul (pălării, umbrele).  

4. Purtaţi haine pentru protecţie care acoperă cât mai mult din suprafaţa corpului - 

îmbrăcăminte subţire din ţesături naturale în culori deschise. 

5. Purtaţi ochelari de soare. 

6. Folosiţi corect produsele pentru  protecţie solarǎ. 

7. Protejaţi sugarii şi copii. NU expuneţi direct la soare sugarii şi copii mici; aceştia 

trebuie să rămână la  umbră. 

8. Încetaţi orice fel de activitate fizică pentru mai multe ore si odihniţi-vă într-un loc 

răcoros de câte ori simţiţi nevoie. 

9. Evitaţi activitatea fizică (sport, grădinărit etc.) în timpul orelor "calde" ale zilei, în 

special în intervalul 12-16. 

10. E important ca în deplasările pe care le faceţi (chiar şi în oraş) să aveţi la 

îndemână lichide (apă în special). 

11. Beţi multă apă eventual sucuri de fructe (2-4 litri pe zi) pentru a vă rehidrata 

organismul. 

12. Consumaţi alimente cu conţinut redus de grăsimi. 

13. Evitaţi consumul de alcool şi excesul de cafea. 

14. În încăperi: protejaţi ferestrele cu draperii în zonele expuse soarelui, păstraţi 

ferestrele închise în timpul zilei, apelaţi la sisteme de ventilaţie sau aer 

condiţionat. 

15. Practicaţi activităţile sportive dimineaţa devreme sau seara, astfel ve-ţi creşte 

rezistenţa organismului la caniculă de peste zi. Duşurile frecvente cu apă la 

temperatură moderată vă ajută să faceţi faţă căldurii. 
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16. Evitaţi efectuarea unor eforturi fizice susţinute în perioada zilei în care 

temperatura atinge valorile maxime. 

17. Activitatea din agricultură, şantiere de construcţii, hale industriale, care nu au 

posibilitatea asigurării unor condiţii de microclimat corespunzătoare, se va 

desfăsura dimineaţa şi seara şi consumaţi cantităţi suficiente de lichide. 

18. Canicula impune un tratament special persoanelor cu afecţiuni cardiace. Aceştia 

trebuie să evite expunerea la soare şi să iasă din casă doar în cursul dimineţii 

sau seara după apusul soarelui. Atunci când temperaturile depăşesc 30 de 

grade, pacienţii cu afecţiuni cardiace trebuie să consume constant lichide şi să 

utilizeze, pe cât posibil, climatizarea în camerele în care stau.  
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