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Pentru prevenirea unor situaţii nedorite recomandăm cetăţenilor să îşi asigure un
mimim de materiale:
- sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;
- unelte de îndepărtare a zăpezii;
- combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea
în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele
exterioare;
- rezervă de apă şi alimente neperisabile.
Totodată, recomandăm conducătorilor de autovehicule să evite deplasările, însă
dacă este absolut necesar, înainte de a porni la drum, să se intereseze cu privire la
starea traseului pe care urmează să îl parcurgă, situaţia meteorologică existentă şi să îşi
echipeze autovehiculul cu anvelope corespunzătoare sezonului rece.
În timpul deplasării, cei de la volan trebuie să manifeste permanent prudenţă, să
reducă viteza de deplasare în zonele cu carosabil alunecos, precum şi în apropierea
trecerilor pentru pietoni, să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin
curăţarea parbrizului, lunetei şi geamurilor laterale, să păstreze în mers o distanţă
suficient de mare faţă de vehiculele dinainte, pentru a putea opri în condiţii de
siguranţă, să nu frâneze sau să vireze brusc şi să utilizeze, cu precădere, frâna de
motor.
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De asemenea, daca viscolul îi blochează în trafic în afara localităţilor:
- să tragă pe dreapta, să pornească luminile de avarie şi să prindă o "cârpă" pe antena
radio ori la geam;
- să anunţe evenimentul la numărul de urgenţă 112 indicând locul unde a rămas blocat;
- să rămână în autoturism până ce forţele de intervenţie ajung la faţa locului şi să nu
părăsească autoturismul dacă nu văd în apropiere o clădire în care ar putea să se
adăpostească;
- să pornească motorul şi sistemul de încălzire aproximativ 10 minute la fiecare oră,
pentru a menţine cald în interior şi să cureţe periodic zăpada de pe ţeava de eşapament;
- o persoană trebuie să fie trează, în orice moment, pentru a vedea forţele de salvare;
- să pornească lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să
vă localizeze;
-să se asigure că au suficient combustibil la plecarea în călătorie.
De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile agenţilor
rutieri şi autorităţilor locale.
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