PLANUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A
POLUĂRILOR ACCIDENTALE

Ce este poluarea accidentală a apei ?
Deteriorarea bruscă a calităţii resurselor naturale de apă.
Poluarea majoră – un eveniment care poate produce mari daune oamenilor şi
mediului prin emisii importante de substanţe periculoase.

•
•

Din ce cauze se produc accidentele de poluare a apelor?
Neglijenţa oamenilor în activităţile pe care le întreprind.
Lipsa controlului permanent al activităţilor care pot produce accidente de poluare.
Tehnologii învechite cuprinzând operaţii sau echipamente cu potenţial ridicat a
accidentelor.
Greşeli de proiectare şi/sau execuţie.
Greşeli de alegere a unor măsuri de prevenire a poluărilor accidentale.
Calamităţi naturale: inundaţii, alunecări de teren, cutremure, secetă, eroziunea
solurilor.
Accidente în cursul operaţiunilor de transport.
Acţiuni intenţionate.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cum se manifestă o poluarea accidentală?
•
•
•

Apariţia unor pete vizibile(de ulei sau produse petroliere), la suprafaţa apei.
Apariţia peştilor morţi sau a altor organisme acvatice moarte (raci, scoici, etc.) la
suprafaţa apei.
Schimbarea vizibilă a caracteristicilor organoleptice ale apei: miros, culoare, gust
(testarea prin gust se face numai în cazul apelor potabile, iar în caztul accidentelor
de poluarea poate avea consecinţe fatale).

Ce facem în cazul în care observăm semnalmente ale unui accident de poluare?
•

Se anunţă prin orice mijloc: Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, Garda de
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•
•
•

Mediu Suceava, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Bucovina„ Suceava.
Se interzice utilizarea de către populaţie a apei pentru băut, pregătirea mâncării,
spălat, îmbăiat, adăpatul animalelor,udatul grădinilor etc.
Se interzice consumul produselor alimentare (peşti, scoici, raci, carne, legume)
din zonele afectate.
Se va acorda sprijin în activitatea desfăşurată de reprezentanţii de gospodărire a
apelor şi ai Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
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