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10 cm 12 cm 13 cm 
13-15 cm 25-30 cm 30-40 cm 

Pescuit Patinaj Plimbare 

cu sania  
Traversarea 

în grupuri 

Deplasare cu 

autoturism 
Deplasare cu 

automobil 

de teren 

Grosimea sigură a stratului de gheaţă 
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SIGURANȚA PESCUITULUI LA COPCĂ 

          STIMAŢI CETĂŢENI, NU UITAŢI ! 

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV,  VĂ SALVAŢI VIAŢA ! 
 

 

ÎN CAZ DE SITUAŢII DE URGENŢĂ, APELAŢI  

Alegeţi un loc sigur! 
Verificați gheața, 
grosimea gheții trebuie 
să fie de minim 10 cm. 

Nu se recomandă să  

faceți mai multe     

găuri în apropiere! 

Nu faceţi focul 
pe gheață! 

Nu săriţi pe podurile 

de gheaţă               

deteriorate!  

SE RECOMANDĂ SĂ AVEŢI 

URMĂTOARELE OBIECTE 

NECESARE 

DACĂ V-AŢI PRĂBUŞIT ÎN 

APĂ, NU  PANICAŢI! 

Vestă de salvare 

sau bavetă. 

Frânghie cu o lungime 

15-20 metri, cu o     

greutate de 400-500 

grame la celălalt capăt. 

Ieșiți din apă culcat 

pe gheaţă cu mâinile 

larg desfăcute.  

Puneţi ambele mâini 

pe marginea gheții și 

prin metoda rostogo-

lirii ieșiți spre mal. 

Evitați aglomerări de 

persoane! 

Elaborat: A. Denisov. 27.01.2022 
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 MĂSURI DE PREVENIRE ÎN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR PE GHEAȚĂ 

Este interzis să vă plimbați 
și să vă jucați pe gheață, 

este foarte  periculos! 

Dacă pe gheață, sub  
picioare apar fisuri, stați 

pe loc. Așezați-vă ușor pe 
gheață și rostogoliți-vă 

într-un loc sigur! 

În timpul salvării, acționați 
rapid, hotărât, dar extrem 

de atent! 

 
Fiți atenți! 

Sub zăpadă pot exista  
fisuri, găuri sau poduri de 

gheață cu ochiuri. 
 

 CUM SĂ IEȘIȚI DE SUB GHEAȚĂ: 

Încercați să nu vă  
scufundați cu capul în 

apă. 

Pune-ți un picior pe  
gheață, apoi următorul 

 și ieșiți din apă.  

Nu vă panicați, chemați 
după ajutor. 

Nu vă ridica-ți în  
picioare, târâți-vă în zona  

sigură la mal. 

Încercați să ieșiți în  
direcția din care a avut loc 

căderea. 

Fără a vă odihni,  
alergați până la cea mai  

apropiată locuință. 

Târâți-vă pe gheață cu  
brațele întinse lateral. 

 ATENȚIE!  

În orice situație pe gheață, important să nu intrați în panică! 

STIMAȚI  PĂRINŢI! 
Nu vă lăsați copiii pe gheață fără supraveghere.  

Pentru siguranța Dumneavostră ! 


