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Direcţia generală prevenție  

RECOMANDĂRI  DE COMPORTARE PE GHEAȚĂ !!! 

 Accesul pe gheață numai în cazul când aceasta are o grosime de peste 7 см.; 

 Accesul pe gheață numai în timpul luminos al zilei și cu vizibilitate bună; 

 Accesul copiilor pe gheață obligatoriu în prezența adulților; 

 Duritatea  gheții o puteți verifica cu ajutorul unor bețe, bastoane, etc., în nici într-un caz 

cu piciorul; 

 Coborâți cu atenție de pe mal: gheața poate fi fragilă; pot exista fisuri; sub gheață poate 

exista aer; 

 Dacă aveți rucsac, se recomandă să-l purtați pe un singur umăr, în caz de prăbușire sub 

gheață, puteți ușor scăpa de el. 

RECOMANDĂRI DE COMPORTARE A PESCARILOR PE GHEAȚĂ !!! 

 Este necesar să cunoașteți bine bazinul acvatic sau râul ales pentru pescuit, pentru a 

putea ieși rapid din apă în siguranță; 

 Determinați-vă de pe mal privind traseul necesar de parcurs  spre locul de pescuit; 

 Nu faceți multe găuri împrejurul vostru; 

 Păstrați distanța dintre pescari de cel puțin 3 m; 

 Evitați locurile unde există crengi înghețate, plante, bule de aer în gheață; 

 Părăsiți rapid locul periculos dacă apa începe să curgă din gaura perforată; 

 Asigurați-vă că aveți la dispoziție mijloacele de salvare: un cablu de 12-15 m, la un 

capăt fixat o greutate, iar la celălalt capăt este executat un laț, o bîrnă lungă, o scîndură 

lată, vesta de salvare, fluier - în caz că vă prăvăliți sub gheață să puteți chema ajutor; 

 Este necesar să aveți ceva ascuțit  care ar putea să vă asigure posibilitatea de agățare 

de gheață în caz de cădere sub gheață (cuțit, cârlig, cuie mari). 

 
ÎN  CAZ  DE  SITUAŢII  DE  URGENŢĂ,  APELAŢI 

 ATENȚIE!  
 

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


