
Murim de caldura. Prima victima
Un barbat de 63 de ani a murit, ieri, la Slimnic din cauza caniculei. Caldura violenta a zilei nu l-a iertat
nici pe un turist de 31 de ani aflat in munti, a carui stare a fost, din fericire, stabilizata cu ajutorul
salvamontistilor. 
  Dupa o noapte cu temperaturi de peste 25 de grade, ziua de ieri a izbucnit intr-un canicular 38 de grade,
ce impunea sibienilor sa suporte, la soare, temperaturi de peste 43 de grade. 
  Meteorologii au emis o noua avertizare meteo cu cod portocaliu pentru majoritatea judetelor din tara, iar
pericolul de cod rosu se apropie. Deocamdata, judetul Sibiu ramane sub codul galben, asemenea celorlalte
judete din interiorul arcului carpatic. 
  Azi,insa, sunt anuntate temperaturi la fel de infernale. in afara barbatului decedat la Slimnic si a
turistului din Fagaras, sibienii au rezistat bine caniculei. 
  
  Barbatul rapus de caldura avea 63 de ani si este de origine din Perisani, judetul Valcea. Lucra de mai
mult timp la un localnic din Slimnic, la muncile campului. Canicula i s-a dovedit fatala. A murit ieri, in
plin camp. Era in jur de ora 12, pe camp la arat. Oamenii cu care era in acel moment l-au vazut cum cade
secerat la pamant. Ambulanta a fost rapid solicitata, dar nu s-a mai putut face absolut nimic pentru el.
Murise pe loc, rapus de cele aproape 40 de grade. Nu este insa singurul caz. „Am avut intre orele 8 si 14,
patru solicitarei de lipotimii, probleme de la soare, din cauza caniculei. Un caz a fost grav si a murit pe
loc, barbatul de la Slimnic, restul nu au fost grave ", spune Dorin Draghici, seful Serviciului de
Ambulanta din judetul Sibiu. 
  
  Victima a caniculei de la munte
  
  Nici la munte nu e mai racoare. La peste 1500 de metri altitudine, in Muntii Fagarasului gradele se
apropie si ele de 30 de grade. La 4 dimineata, la Podragu au fost inregistrate 19 grade Celsius. Nici vorba
de racoare. Acesta este si motivul pentru care serviciul Salvamont este si el in alerta. Unui turist de 31 de
ani, din Targu Mures, i s-a facut rau din cauza caldurii, in timpa ce urca spre cabana. A sunat rapid la
112, iar echipa de la Salvamont a mers rapid in ajutorul lui. Initial, dupa simptome, se banuia o problema
digestiva, dar la fata locului salvamontistii au concluzionat ca efortul depus de turist, bagajul foarte mare
pe care il avea si caldura i-au produs toate aceste probleme. in final, salvamontistii i-au aplicat tratament,
iar turistul si-a revenit. S-a simtit bine asa ca nu a vrut sa coboare. A ramas la munte si a promit
salvamontistilor ca va fi mai precaut. „Recomandam turistilor ca in aceasta perioada sa evite solul alpin,
fara umbra, sa mearga cu capul acoperit pentru a evita insolatia, sa bea multe lichide si sa nu plece pe
trasee dificile care necesita un efort deosebit. in cazul in care vor fi situatii grave ii sfatuim sa sune la 112
", spune Adrian David, seful Serviciului Salvamont Sibiu. 
  
  Canicula in continuare 
  
  Conform meteorologilor, in zilele urmatoare, pana duminica, in judetul Sibiu, la orele amiezii,
temperaturile vor depasi frecvent de 35 - 36 de grade Celsius, fiind posibile cresteri pana la 39 grade. in
acelasi interval de timp, indicele de confort termic va atinge si depasi pragul critic de 80 unitati. 
  
  Unde sa sunati?
  
  Pentru a semnala probleme deosebite sibienii pot apela numerele de telefon: 0269/210071 (intre orele
7.00 – 15.00) si 0269/211566 (non – stop). Medicii va recomanda sa nu va expunti la soare in orele de
varf, sa beti cat mai multe lichide, sa purtati haine lejere, de preferat din tesaturi naturale si sa evitati
consumul de alcool, cafea si tutun. Daca aveti aer conditionat, reglati aparatul astfel incat temperatura sa
fie cu 5 grade mai mica decat temperatura ambientala. Totodata, ventilatoarele nu trebuie folosite daca
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temperatura aerului depaseste 32 grade Celsius. Pe parcursul zilei faceti dusuri caldute, fara a va sterge de
apa si mancati cat mai multe fructe si legume. 
  
  Sfaturi pentru copii si batani
  
  Sa nu lasati niciodata copiii singuri, chiar si pe perioade scurte, in masini sau in incaperi prost ventilate.
Evitati sa scoateti copilul din casa, pe perioada de canicula, mai ales daca este bebelus. in cazul in care
iesiti cu copilul, imbracati-l lejer, chiar daca are pana la 9 luni. Varstnicii si persoanele care sufera de boli
cronice sunt sfatuite sa iasa din casa numai seara si dimineata. in perioadele de canicula se recomanda
consumul unui pahar de apa la fiecare 15 – 20 de minute. in casa, putem mentine starea de confort daca
inchidem ferestrele expuse la soare si tragem jaluzelele. Ferestrele pot fi deschise din nou seara tarziu,
noaptea si dimineata devreme, provocand curenti de aer. Este recomandat sa inchideti orice aparat
electro-casnic de care nu aveti nevoie. 
  
  Simptome
  
  Crampele de caldura apar la nivelul abdomenului, bratelor, membrelor inferioare, mai ales atunci cand
transpiram abundent in timpul unor activitati fizice solicitante. Insolatia este data de expunerea directa si
prelungita a capului la soare. Se manifesta prin: dureri de cap violente, somnolenta, greata si eventual
pierderea cunostintei, febra si uneori arsuri ale pielii. Şocul hipertermic apare ca urmare a incapacitatii
organismului de a-si mentine temperatura normala, aceasta crescand repede, ajungand si depasind 40
grade Celsius. Pielea este foarte calda, rosie si uscata, dureri de cap violente, dezorienatare si pierderea
cunostintei (lesin), eventual convulsii. Şocul hipertermic poate fi fatal, in cazul in care nu sunt acordate
ingrijiri medicale in cel mai scurt timp.
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