Comune di Sestri Levante
SISTEMUL DE ‘ALERTA
PENTRU EVENIMENTE METEO

VERDE
GALBEN
PORTOCALIU
ROȘU

Nu este alertă.
Se prevăd fenomene intense,
periculoase local sau periculoase pentru
desfășurarea unor anumite activități.
Se prevăd fenomene mai intense
decât normal, periculoase pentru
lucruri și persoane.
Se prevăd fenomene extreme,
foarte periculoase pentru
lucruri și persoane

modalități de informare și contacte
Urmăriți cu atenție indicațiile furnizate de autorități, de panourile luminoase,
radio TV și consultați Centro Funzionale di Protezione Civile regionale www.allertaliguria.it și
site-ul www.comune.sestri-levante.ge.it/

ALERTĂ GALBENĂ

• U.R.P. 0185 4781.
• POLIZIA MUNICIPALE 0185 41332.
• NUMĂR PENTRU URGENȚE 320 2397398.
• Școli deschise: în cazul agravării situației meteo se vor putea urmari comunicările publice și SMS
pentru noile măsuri de adoptat.
• Staționarea interzisă pe strada Verdi la Riva Trigoso.
MĂSURI DE AUTOPROTECȚIE DE ADOPTAT

• Închidere/blocare uși la boxe și subsol; a se predispune pereți etanși pentru protecția încăperilor de la parter.
• Puneți în siguranță autovehiculul înafara zonei inundațiilor.
• Programați deplasările numai în caz de efectivă necesitate.
• Informați-vă și rămâneți la curent cu evoluția situației.

ALERTĂ PORTOCALIE

• Este activ centrul operativ de pre-alertă și controlul teritoriului / H24 (Palazzo Comunale P.zza Matteotti 3) 0185 478223.
• NUMĂR PENTRU URGENȚE 320 2397398.
• Școli deschise: În situații locale în mod particular critice sau de agravare a situației meteo se vor putea activa
măsuri restrictive (de exemplu închiderea școlilor), decise de Sindaco (Primar) , semnalate prin comunicare
publică și SMS.
Staționarea interzisă pe strada Verdi la Riva Trigoso; poate fi dispusă închiderea podului la Pestella,
pasajelor subterane la Pietra Calante, strada Nazionale, strada Gramsci și a străzii tunel spre Moneglia.

•

MĂSURI DE AUTOPROTECȚIE DE ADOPTAT

• Staționarea interzisă pe pasarele sau poduri pe lângă malurile torenților și, în caz de mare agitată,
pe lângă stânci și plaje unde pot ajunge valurile.
• Renunțare la punerea în siguranță a oricărui lucru și deplasarea în loc sigur în cazul agravării
•
•

evenimentului meteo: a nu se continua deplasarea spre propria destinație căutând adăpost in clădirea
mai apropiată.
A se evita deplasările, în special cu vehicule personale, doar pentru extremă urgență.
Informați-vă și rămâneți la curent cu evoluția situației.

ALERTĂ ROȘIE

• Este activ centrul operativ de pre-alertă și controlul teritoriului / H24 (Palazzo Comunale P.zza Matteotti 3) 0185 478223.
• NUMĂR PENTRU URGENȚE 320 2397398.
• Școli închise cu comunicări prin SMS, anulate târgurile și manifestațiile în aer liber și suspendate
jocurile sportive; parcuri și cimitire închise.
• Staționarea interzisă pe strada Verdi la Riva Trigoso; închiderea podului la Pestella, pasajului subteran
la Pietra Calante și a străzii tunel spre Moneglia; poate fi dispusă închiderea pasajelor subterane pe
strada Nazionale și pe strada Gramsci.

MĂSURI DE AUTOPROTECȚIE DE ADOPTAT

• Staționarea interzisă pe pasarele sau poduri pe lângă malurile torenților și, în caz de mare agitată,
pe lângă stânci și plaje unde pot ajunge valurile.
• Renunțare la punerea în siguranță a oricărui lucru și deplasarea în loc sigur în cazul agravării.
•
•
•
•

evenimentului meteo: a nu se continua deplasarea spre propria destinație căutând adăpost in clădirea
mai apropiată.
A se evita deplasările cu vehicule personale numai în extremă urgență.
Limitarea deplasărilor esterne, împiedicând adunările de persoane – școli , birouri, centre de orice
tip – abandonarea clădirilor în cazul agravării fenomenelor adverse.
A nu se ocupa încăperile la parter sau subsol.
Informați-vă și rămâneți la curent cu evoluția situației.

Înscriete la serviciul Sms (online pe site-ul de la Comune sau la l’URP)
Descarcă aplicația pentru Smartphone "ComuniCare" /

