
 
 

 
 

Primăria Caldogno   

 
 
 
 
 

Primăria Vicenza  

 
 
 
 

Primăria Costabissara  

 
BOMBA DAY 

EVACUARE PENTRU DEZAMORSAREAUNEI BOMBE 
 

VINERI, 25 APRILIE 2014 
 

În zona fostului aeroport Dal Molin din Vicenza a fost găsită o bombă din al doilea război mondial care 
conține 1.800 kg de material exploziv. În caz de explozie ar exista consecințe grave până la o distanță 
de 2.500 de metri în zona primăriilor Vicenza, Caldogno și Costabissara.  
 
Geniștii din cadrul armatei italiene vor începe operațiunile de dezamorsare ale bombei începând cu ora 
9, vineri 25 aprilie 2014. Toate clădirile și toate drumurile trebuie să fie evacuate pe o rază de 2.500 de 
metri de la locul unde a fost descoperită bomba. 
 
 

ESTE OBLIGATORIU CA TOATĂ LUMEA SĂ SE AFLE ÎN AFARA ZONEI DE EVACUARE NU 
MAI TÂRZIU DE ORA 8:30 DIMINEAțA 

  
De la ora 8.30 dimineața forțele de ordine vor controla ca nicio persoana să nu se mai găsească în 
interiorul zonei de evacuare. Având în vedere potențialulpericol al operațiunii de dezamorsare, oricine 
nu respectă ordinul de evacuare va fi îndepărtat, conform legii. 

 
Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  
 

 
CENTRE DE PRIMIRE - REZERVĂRI PÂNĂ PE 18 APRILIE  
 
Cine dorește să fie găzduit, în timpul operațiunilor de dezamorsare, în centrele de primire 
organizate de către primării trebuie să facă rezervare până pe date de 18 aprilie sunând la 
numărul verde gratuit 800-127812 (valabil pentru cele trei primării interesate) sau vizitând situl 
Internet www.comune.vicenza.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONA DE EVACUARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raggio 2500 metri = Rază de 2.500 de metri  
Raggio di 500 metri = Rază de 500 de metri 
 

Persoane aflate în situații de dependență și persoane grav bolnave 
 
Prezența persoanelor aflate în situații de dependență și persoanelor grav bolnave trebuie să fie 
semnalată cât mai curând posibil la numărul verde gratuit.  
 
 
 
 
 
Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  
 
 
 



Transferul la centrele de primire 
 
Suprafața ce trebuie evacuată a fost împărțită în 10 zone, cum este indicat pe hartă. Fiecărei zone îi 
corespunde un punct de colectare de la care vor pleca autobuzele spre centrele de primire pentru cei 
care au ales să fie găzduiți în structurile organizate de primării, unde este prevăzut un serviciu gratuit 
de primire și de cantină (rezervări până pe 18 aprilie). Serviciul gratuit de transport este programat 
de la ora 7.00 la ora 8.30.  
 
Autobuzele vor merge pe trasee stabilite dinainte de-a lungul cărora vor exista afișe ce vor semnala 
diferitele stații intermediare.  
Ultima cursă este programată pentru ora 8.30.  
 
   N°  ZONA PUNCT DE COLECTARE   

1 Sant'Antonino  Strada Sant' Antonino - în fața școlii Lampertico 
 

2 Viale Diaz – Viale Ferrarin Via Goldoni – campo ex Federale 
 

3 Laghetto – Strada Marosticana Via dei Laghi – parcarea de la supermarket 
 

4 Polegge  Biserica din Polegge  
 

5 Maddalene - S. P. (Strada Provinciale) 
Pasubio  Biserica din Maddalene   

Viale Trento – intersecția Via Cavalli  
6 Villaggio del Sole – Viale Trento 

Biserica San Carlo  

Biserica din Saviabona   
7 Saviabona – Via Mora 

Institutul Saint Gaetano   

Scuole Elementari Prati  
8 San Bortolo  

la sud de Viale Dal Verme Biserica Cuore Immacolato  

Rettorgole - intersecția străzilor Ponte Marchese, 
Matteotti, Summano 

 

9 Caldogno  
Cartier Aeroporti - via Aeroporti  

10 Costabissara  Strada di Costabissara – intersecția Via Fornace  

 
 
Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  

 



Program  
 

Faza de evacuare  
 

ORA 7.00  Sirenele tuturor vehiculelor de prim ajutor vor fi activate pentru a reaminti cetățenilor să 
părăsească zona afectată. 

  
ORA 7.30  Închiderea drumurilor de acces la zonă. Intrarea va fi interzisă, va fi permisă doar 

părăsirea zonei de evacuare.  
  
ORA 8.30   Finalizarea operațiunilor de evacuare și începutul controlării zonei de către  forțele de 

ordine. După ora 8.30 oricine va fi găsit în interiorul zonei de evacuare va fi îndepărtat.  
 

Respectarea orarului este esențială pentru a permite finalizarea operațiunilor în cadrul programului 
stabilit.  

 
Începutul operațiunii de dezamorsare 

 
ORA 9.00 O dată ce zona a fost evacuată va începe activitatea geniștilor. Începutul operațiunilor 

de dezamorsare ale bombei va fi marcat de sunetul sirenelor mijloacelor de prim 
ajutor.  

 
Operațiunile vor dura aproximativ 7 ore, dacă nu există situații neprevăzute.  
 
Finalizarea operațiunilor  
Finalizarea operațiunilor, și, prin urmare, posibilitatea de a vă întoarce la locuința personală, va fi 
marcată:   
 
 De sunetul sirenelor 
 Prin intermediul personalului protecției civile prezent la punctele de control și la centre de primire  
 Pe site-ul Internet al primăriei din Vicenza: www.comune.vicenza.it  
 La radiourile și televiziunile locale  
 Prin sms pentru cei care se vor înscrie la acest serviciu (pentru Vicenza și Costabissara este suficient 

să trimiteți un sms la nr. 366 7774909 indicând prenumele, numele de familie și adresa, orașul; pentru 
Caldogno este necesar să vă înregistrați la serviciul SMS ALERT / ALERTĂ SMS pe site-ul primăriei.) 

 
Evacuarea poate fi amânată numai în cazul în care prognoza meteo indică o vreme deosebit de 
nefavorabilă, fapt ce va fi comunicat în zilele dinaintea zilei de 25 aprilie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  

 
 



 



Modalitate de evacuare  
 

Zona de evacuare va fi delimitată de puncte de control care vor intra în funcțiune la ora 7.30.   
 
Oricine dorește să intre în zona de evacuare în dimineața zilei de vineri 25 aprilie pentru a lua rude 
sau prieteni, va trebui să termine până în ora 7.30.   
După această oră va fi permisă numai ieșirea din zonă.  
 
Cetățenii sunt rugați să limiteze la maxim utilizarea telefonului mobil pentru că liniile telefonice ar putea fi 
supraîncărcate.  Să nu uităm că rețeaua de telefonie mobilă este utilizată de asemenea de serviciile de 
prim ajutor.  

 
În cazul unui rezultat negativ  

 
 

Întrerupere din cauze tehnice  
 
 Vor fi oferite informații asupra posibilității de a vă întoarce acasă prin sms, site Internet, centre de 
primire, tv, radio  
 

Operațiune de dezamorsare nereușită (explozie)  
 
 zona evacuată va rămâne închisă: căile de acces spre zona evacuată trebuie să fie libere pentru 

mijloacele de prim ajutor și nu trebuie să vă apropriați de punctele de control 
 vor fi adoptate dispozițiile necesare pentru a face față crizei, prin numărul verde gratuit, SMS-uri, 
site-uri internet, tv, radio. 
 

Avertismente pentru activitățile comerciale 

 

 Nu uitați să asigurați utilajele, în special fiți atenți la lichide și/sau gaze inflamabile, substanțe toxice 
și/sau substanțe explozive  

 Efectuați un back-up de siguranță a datelor din sistemele informatice pentru a preveni pierderea 
acestora, ca urmare a întreruperii prelungite a energiei electrice  

 Este bine să aplicați pe vitrine o bandă adezivă (de ex. bandă adezivă pentru ambalaje)   

 Asigurați în permanență o temperatură scăzută 

 

 

 

 

 
Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  

 



În zilele dinainte 
 

 Verificați dacă aveți nevoie de o cheie pentru a avea acces la contoarele de gaz pentru a le 
închide în ziua de evacuare 

 
Înainte de a ieși din casă  

 
 Este recomandat să purtați o îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteorologice  
 Aduceți în casă ghivece sau vase de flori care atârnă și care se găsesc pe balcoane și pe terase  
 Verificați să fi închis ermetic congelatoarele și frigiderele  
 Controlați închiderea corectă a robinetelor 
 închideți robinetele de gaz ale fiecărui aparat în parte: aragaz, cazanul pentru calorifer, boilerul pe 

gaz  
 Nu lăsați obiecte fragile pe rafturi sau console  
 Închideți obloanele, jaluzelele, storurile și alte sisteme asemănătoare 
 Puteți aduce cu dumneavoastră animale de mici dimensiuni la centrele de primire organizate.  

Pisicile vor trebui să fie plasate în cuștile lor speciale și câinii trebuie să fie în lesă și cu botniță 
 

DACĂ SUNTEŢI PE O RAZĂ DE 500 DE METRI 
 
 Este obligatoriu să aplicați bandă adezivă pe geamurile de sticlă (de exemplu bandă adezivă 

pentru ambalaje) sau, dacă nu, să lăsați deschise ferestrele pentru a reduce efectele spargerii lor 
din cauza unei posibile explozii . 

 Furnizorii de energie electrică, apă și gaz vor opri livrările și vor anunța din timp utilizatorii în cauză.  
Reluarea furnizării de gaz la încheierea operațiunilor va fi efectuată de către furnizori 

 Se recomandă să scoateți din priză aparatele de uz casnic și să deconectați dispozitivele de la 
rețeaua de electricitate 

 
DACĂ SUNTEŢI PE O RAZĂ DE LA 500 LA 2,500 DE METRI 
 

 Se recomandă să aplicați bandă adezivă pe geamurile de sticlă (de exemplu bandă adezivă 
pentru ambalaje) sau, dacă nu, să lăsați deschise ferestrele pentru a reduce efectele spargerii lor 
în urma unei eventuale explozii.  

 Se recomandă să scoateți din priză aparatele de uz casnic și să deconectați dispozitivele de la 
rețeaua de electricitate cu excepția celor care trebuie să rămână în tensiune cum ar fi: frigidere, 
congelatoare, compresoare, pompe, surse de alimentare neîntreruptă 

 

 

 

 
Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  

 



La ieșirea din casă  
 
Sfaturi despre obiectele ce nu trebuie uitate: 

 Medicamentele obișnuite 

 Proteza, ochelarii 

 Cheile de la casă  

 Telefonul mobil încărcat și încărcătorul de baterii  

 Lucruri Indispensabile pentru copii (schimburi, scutece, jucării ce nu ocupă mult spațiu etc)  

 Documentele de identitate 

 Card de sănătate 
 
Să nu uitați să:  

 Stingeți becurile  

 Închideți ușa casei  

 închideți robinetul principal de gaz  
 

la întoarcerea acasă 

 Înainte de aprinderea luminilor verificați să nu se simtă miros de gaz  

 Dacă există miros de gaz, închideți imediat robinetul de la contoar, nu apăsați pe niciun 
comutator și nu aprindeți flăcări ci contactați furnizorul  

 Dacă nu sunt probleme, deschideți robinetul contorului de gaz 

 Deschideți robinetele de la fiecare aparat stins separat înainte de a ieși din casă  

 Verificați, timp de câteva secunde, dacă flăcările nu se sting din cauza eventualelor pungi de aer 
ce s-au format în sistem și verificați funcționarea corectă ale aparatelor, în special ca flacăra de 
pe aragaz să fie constantă 

 Verificați dacă există curent electric 

 dacă nu aveți curent electric verificați întrerupătoarele interne și siguranța  

 Dacă totul e în regulă verificați comutatorul general de la contoar 

 Dacă tot nu aveți curent sunați furnizorul 

 

 

 

 

 

 
Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit: 

 
de luni până vineri de la ora 9 la 19 
sâmbătă de la 9 la 12   
pe data de 22-23-24 aprilie de la 9 la 22  
pe data de 25 aprilie de la 6 la 22  
 



Avertismente generale 
 

Oprirea interzisă 
 Ca să nu se împiedice accesul mijloacelor de prim ajutor în caz de explozie oprirea vehiculelor 
este interzisă de-a lungul străzilor din zona evacuată. 
 Pentru a evita deteriorarea a vehiculelor ca urmare a unui eventuale explozii este recomandată 
parcarea mașinilor în afara zonei de evacuare.  

Se recomandă, dacă este posibil, ca mașina să fie mutată cu o zi înainte.  
Transportul public 

 În interiorul zonei liniile de transport locale și extraurbane sunt suspendate.   
 Centrele de primire vor avea autobuze speciale gratuite. 

Farmacii  
 Asigurați-vă că aveți medicamentele necesare. În timpul zilei, farmaciile de serviciu sunt 
deschise în afara zonei de evacuare.  

Spații publice și magazine 
 În zona de evacuare sunt închise în timpul dezamorsării.  

Benzinării 
 Nu uitați să faceți plinul în zilele dinainte.  Pe 25 aprilie stațiile de benzină de serviciu în afara 
zonei sunt deschise. 

Spitalul din Vicenza este complet activ, intrarea doar prin via Rodolfi  
 
 
 

Pentru informații, semnalări și pentru cazuri speciale, sunați la numărul verde gratuit:  
 
 
 
 
 
 
Numerele de apelat doar în caz de urgență 

 
Pompieri       115 
Urgențe Sanitare (SUEM)     118 
Poliție        113 
Carabinieri       112 
Guardia di Finanza     117 

 
 
 
 
 

REGIONE DEL VENETO 
 

COMMISSARIO DELEGATO  
PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE  

CONNESSI AL DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO 
 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA Prefettura  di Vicenza  

Ufficio Territoriale del Governo 
 


