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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAŢIE  

ÎN VEDEREA EVITĂRII ÎMBOLNĂVIRILOR ÎN CAZ DE INUNDAŢII 

 
În contextul fenomenelor meteorologice deosebite care ar putea compromite calitatea apei 

potabile, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui face o serie de recomandări pentru a preveni 
îmbolnăvirile prin boli transmisibile în rândul populaţiei expuse. 

Este cunoscut faptul că inundaţiile sunt asociate cu un risc crescut de infecţii, cum ar fi: 
- boli cu transmitere hidrică: leptospiroză, hepatita A, boala diareică acută (BDA); 
- boli infecţiose transmise prin artropode: meningita West Nile; 
- boli transmise prin manevrarea cadavrelor, a gunoaielor, infecţii cu anaerobi (ex. tetanos), etc. 
 Principalul factor de risc pentru creşterea numărului de boli asociate cu inundaţiile îl 
reprezintă contaminarea surselor de aprovizionare cu apă potabilă.  

Pentru reducerea riscurilor de îmbolnăvire ca urmare a consumului de apă, Direcţia de 
Sănătate Publică Vaslui vine cu o serie de recomandări adresate populaţiei din zonele afectate: 

- să consume apă îmbuteliată, să nu bea apă direct din fântâni sau de la robinet; 
- să utilizeze pentru prepararea alimentelor apă fiartă şi răcită; 
- să consume doar alimente ambalate sau bine preparate termic; 
- să nu atingă animalele moarte şi să anunţe autorităţile în vederea evacuării acestora; 
- să evite expunerea prelungită la frig/umezeală; 
- să păstreze alimentele în condiţii igienice; 
- să respecte igiena individuală. 

 
Totodată, reamintim obligativitatea primăriilor locale de a monitoriza sursele de apă potabilă 

care au fost inundate, de a supraveghea calitatea apei, respectiv de a se ocupa de asanarea şi 
dezinfecţia fântânilor, după caz.  

Pentru a efectua o dezinfecţie corectă a apei din fântână, trebuie asigurată în prealabil 
asanarea şi recondiţionarea fântânii. Materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să 
aibă aviz sanitar de folosire şi să se utilizeze conform instrucţiunilor. 

Nerespectarea normelor de igienă pentru fântâni publice folosite la aprovizionarea cu apă de 
băut atrage aplicarea de sancţiuni conform legislaţiei sanitare în vigoare. 

 
La primele semne de boală, recomandăm evitarea automedicaţiei şi prezentarea la medic 

pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice. 

 
Cu stimă, 
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