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COMUNICAT DE PRESĂ
Marți, 13! Ghinionul poate fi prevenit!

Superstițiile din popor spun că, atunci când data de 13 (număr cu ghinion) coincide
cu o zi de marți (ziua celor trei ceasuri rele), aceasta se consideră a fi o zi cu adevărat
ghinionistă. Tocmai de aceea, ne propunem ca, în domeniul situațiilor de urgență să
combatem această percepție generală cu acțiuni menite să satisfacă cerințele de pregătire și
informare preventivă a populației. Astfel, în fiecare an marcăm data de marți, 13, prin
campania de informare preventivă ”Preveniți ghinionul!” derulată de Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene.
Pentru informarea cetățenilor cu privire la prevenirea situațiilor de urgență ori la
modul de comportare premergător, pe timpul și după producerea acestora, mâine, pe 13
august a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” al județului Ialomița
va organiza la nivelul subunităților Slobozia și Urziceni acțiuni ”Porți Deschise”, în
intervalul orar 09.00-12.00. Pe timpul vizitelor, cetățenii vor putea cunoaște personalul și
tehnica de intervenție din dotarea pompierilor, misiunile specifice desfășurate de salvatori,
precum și campaniile de informare preventivă derulate la nivel național.
Tot cu această ocazie, mâine dimineață se vor deschide puncte mobile de
informare preventivă în zonele cu afluență mare de persoane (Kaufland, Lidl și

Supermarket Ialomița), iar la nivelul localităților, prin Serviciile Voluntare pentru Situații
de Urgență se vor disemina materiale de informare preventivă, iar colegii vor fi deschiși la
discuții, întrebări și nelămuriri în ceea ce privește măsurile de prevenire a situațiilor de
urgență.
Împreună putem preveni ”ghinionul”!
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