
REGULI DE FOLOSIRE A ADĂPOSTULUI 

La darea semnalului ALARMĂ AERIANĂ toţi cetăţenii şi angajaţii (excepţie fac cei 
ce supraveghează instalaţii cu foc continuu) se îndreaptă spre adăpostul cel mai 
apropiat după ce au luat următoarele măsuri:  

 ridică mijloacele de protecţie individuală;  

 la părăsirea locuinţei se închide apa, lumina electrică, gazele.  
Se îmbracă corespunzător şederii în adăpost, se iau obiectele strict necesare pregătite 
din timp într-o geantă, sacoşă, etc., se încuie uşa de la intrare, eventual se anunţă 
vecinii;  

 la părăsirea locului de muncă se opreşte utilajul sau instalaţia pe care o 
deserveşte, anunţă colegii care n-au auzit semnalul de alarmă.  

Se închide apa, gazul, aburul, se întrerupe curentul electric. 
 Dacă face partedin formaţiile de protecţie civilă, ridică de la magazie uneltele şiu 
aparatura din dotare. Intrarea în adăpost se face în ordine şi linişte, în primul rând intră 
femeile, copii, bătrânii şi invalizii. Menţinerea ordinii, disciplinei, curăţeniei şi 
funcţionarea instalaţiei de filtroventilaţie la adăposturile speciale se asigură de echipa 
de adăpostire al cărei şef este şi şeful adăpostului.  
 
Persoanele adăpostite trebuie să respecte următoarele reguli: 

o să execute toate dispoziţiile şefului de adăpost şi a echipei de adăpostire; 
o să menţină curăţenia şi disciplina; 
o să nu fumeze şi să nu aprindă fără aprobare lumânări sau chibrituri;  
o să nu părăsească locul de şedere şi să nu circule prin adăpost decât în caz de 

neapărată nevoie;  
o să nu introducă în adăpost materiale inflamabile şi substanţe puternic mirositoare;  
o să nu intre în adăpost cu îmbrăcăminte infectată;  
o să nu deschidă uşile sau obloanele adăpostului fără avizul şefului de adăpostire;  
o să nu părăsească adăpostul decât la ordin;  
o să păstreze mijloacele de protecţie pregătite spre a fi folosite la ordin; 
o să acorde ajutor echipei de adăpostire la nevoie;  
o să acorde la nevoie primul ajutor sanitar. Persoanele adăpostite în adăposturi fără 

filtroventilaţie sau neetanşe, să aplice pe figură masca contra gazelor şi să 
îmbrace mijloacele de protecţie la atac chimic, sau la auzul unei explozii 
nucleare; 

 După semnalul ÎNCETAREA ALARMEI AERIENE la ordinul şefului echipei de 
adăpostire personalul adăpostit părăseşte în ordine adăpostul.  
În cazul când în jurul adăpostului terenul este infectat chimic, contaminat radioactiv, 
sau se descoperă o bombă neexplodată, şeful echipei de adăpostire nu permite ieşirea 
cetăţenilor din adăpost până nu primeşte dispoziţie în acest sens. Adăpostul poate fi 
părăsit numai în caz că este inundat, a fost lovit sau în alte situaţii deosebite 


