
ESTE OBLIGATORIU CA TOATE PERSOANELE SĂ SE AFLE ÎN AFARA 
ZONEI DE EVACUARE PÂNĂ CEL TÂRZIU LA ORA 8.00 DIMINEAȚA

Oprirea interzisă
 Pentru  a  nu  împiedica  accesul  mijloacelor  de  prim  ajutor  în  caz  de

explozie,  oprirea vehiculelor este interzisă de-a lungul străzilor din
zona evacuată

 Pentru a evita deteriorarea vehiculelor în urma unei eventuale explozii,
se recomandă parcarea mașinilor în afara zonei de evacuare.

Se recomandă, dacă este posibil, mutarea mașinii cu o zi înainte

Transportul public

 În interiorul acestei zone, liniile de transport urbane și extraurbane sunt 
suspendate

 Centrele de primire vor fi deservite de autobuze speciale gratuite

Farmaciile
 Asigurați-vă că aveți medicamentele necesare. În timpul zilei, farmaciile 

de serviciu sunt deschise în afara zonei de evacuare.

Spațiile publice și magazinele
 În timpul etapelor de dezamorsare, magazinele și spațiile publice din 

zona de evacuare sunt închise (sub rezerva unor eventuale restricții 
suplimentare legate de situația de urgență cauzată de pandemia de 
Covid-19)

Distribuitorii de carburant
 Pe data de 2 mai vor fi deschise benzinăriile de serviciu din afara zonei în

cauză

Spitalul din Vicenza va fi în totalitate activ

Numărul verde gratuit pentru informații, semnalări și rezervări la 
centrele de primire:

Numerele care pot fi apelate numai în caz de urgență

BOMBA DAY (ZIUA BOMBEI)
EVACUARE DIN CAUZA

DEZAMORSĂRII UNEI BOMBE

DUMNINICĂ, 2 MAI 2021

În zona centrului istoric din Vicenza a fost găsită o bombă din al doilea război
mondial. În caz de explozie, ar exista consecințe grave până la o distanță de
450 de metri față de amplasamentul acesteia.

Echipa de geniști a armatei italiene vor începe operațiunile de dezamorsare a
bombei,  duminică,  2  mai  2021,  începând  cu  ora  9.  Toate  clădirile  și  toate
drumurile care se află pe o rază de 450 de metri față de locul în care a fost
descoperită bomba trebuie evacuate.

Începând  cu  ora  8.00  dimineața,  forțele  de  ordine  se  vor  asigura  că  nicio
persoană nu se află în zona de evacuare.  Având în vedere eventualul pericol
legat de dezamorsarea bombei, orice persoană care nu va respecta ordinul de
evacuare va fi îndepărtată, conform legii.

Pentru  informații,  semnalări  și  programări  la  centrele  de  primire,  apelați
numărul verde gratuit:

            de luni până vineri între orele 9.00-12.30
Pompieri 115 de asemenea, marți și joi între orele 15.30 - 

17.00
Urgențe medicale (SUEM) 118 sâmbătă 1 mai, între orele 9.00-12.30 și 15.30-

17.00
Poliția 113 duminică, 2 mai între orele 6.00-17.00
Carabinieri 112
Garda Financiară 117 CENTRE DE PRIMIRE - REZERVĂRI PÂNĂ LA DATA DE 22 APRILIE

Persoanele  care  doresc  să  fie  găzduite  în  timpul  operațiunilor  de  dezamorsare  a
bombei, în centrele de primire organizate de primărie, trebuie să se programeze până
la  data  de  22  aprilie, apelând  numărul  verde  gratuit  800-127812  sau  completând
chestionarul corespunzător de pe site-ul www.comune.vicenza.it.

Avertizări generale

REGIUNEA VENETO Prefectura
Vicenza



Număr verde gratuit

ZONA DE EVACUAREZONA DE EVACUARE

A  fost  stabilit  un  loc  de  adunare  pentru  persoanele  care  au  ales  să  fie
găzduite  în  structurile  puse  la  dispoziție  de  către  Primărie,  de  unde
autobuzele vor pleca spre centrele de primire, unde se oferă gratuit servicii
de cazare și masă (rezervări până la data de 22 aprilie la numărul verde
800-127812).

Pentru a verifica cu exactitate dacă locuința dvs. sau spațiul în care vă desfășurați
activitatea economică se află în zona de evacuare, introduceți strada în formularul
corespunzător de pe site-ul www.comune.vicenza.it

Serviciul gratuit de transport va fi pus la dispoziție între orele 7.00 și
8.00 spre centrul de primire și, la sfârșitul situației de urgență, timp de o
oră, spre centrul istoric.

N
r.

LOCUL DE ADUNARE DESTINAŢIA

1 stația de autobuz viale Venezia (în fața 
Poștei)

Centrul de primire

2 stația de autobuz Viale Roma (p.zza de 
Gasperi)

Centrul de primire

La centrul de primire amenajat la Târg se poate ajunge inclusiv cu mijloace
proprii de transport. Pentru serviciul gratuit de cantină trebuie, în orice caz, să
vă  programați  apelând  numărul  verde  800-127812  până  la  data  de  22
aprilie  sau  completând  chestionarul  corespunzător  de  pe  site-ul
www.comune.vicenza.it.

Persoanele  aflate  în  întreținere,  fragile  și  grav  bolnave,  care  au  nevoie  de
asistență  specială  la  evacuare,  vor  fi  contactate  direct  de  către  serviciile
municipale pentru informații detaliate privind evacuarea.

Dacă există în gospodării situații de acest tip pe care serviciile municipale nu le
cunosc, vă rugăm să semnalați cât mai curând posibil aceste probleme la numărul
verde gratuit.

Transferul la centrele de primire

Persoanele aflate în întreținere, fragile și grav bolnave



În cazul unui rezultat negativ

Avertizări pentru persoanele care
desfășoară activități comerciale

ORE 5.30 Începerea activităților de dezactivare a rețelei de gaz și 
electricitate în întreaga
zonă care urmează să fie evacuată.

Faza de evacuare

ORA 7.00 Sirenele vor suna pentru a reaminti cetățenilor
să părăsească zona afectată.

ORA
7.15

Închiderea drumurilor de acces din zonă. Intrarea va fi 
interzisă, fiind permisă doar părăsirea zonei de evacuare.

ORA
8.00

Finalizarea operațiunilor de evacuare și începerea 
verificării zonei de către forțele de ordine.
După ora 8.00, 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.

Începerea operațiunii de dezamorsare

ORA 9.00 Odată ce zona a fost evacuată, va începe activitatea 
echipei de geniști. Începerea operațiunilor de 
dezamorsare a bombei
va fi semnalată de sunetul sirenelor.

Operațiunile vor dura aproximativ 7 ore, cu excepția situațiilor neprevăzute

Finalizarea operațiunilor
Finalizarea  operațiunilor  și,  prin  urmare,  posibilitatea  de  a  reveni  la  propriile
locuințe, vor fi semnalate:

 de sunetul sirenelor

 prin  intermediul  personalului  de  protecție  civilă  prezent  la  punctele  de
control și la centrele de primire

 prin  intermediul  site-ului  instituțional  www.comune.vicenza.it, pe canalele
de  socializare  Twitter:  @cittadivicenza;  Facebook:  @cittadivicenza;
Instagram: @comunedivicenza și prin numărul verde 800-127812

 prin  serviciul  de  alarmă  prin  SMS:  pentru  a  vă  înregistra,  trimiteți  un
mesaj  SMS cu  cuvântul  BOMBĂ la  numărul  de  telefon  392  7338475,
indicând numele, prenumele și adresa dvs.

 prin intermediul site-urilor în care apar titluri de ziare, la posturile de radio și
la televiziunile locale

Evacuarea  poate  fi  amânată  numai  în  cazul  în  care  prognoza  meteo
indică o vreme extrem de nefavorabilă,  care va fi  comunicată în zilele
premergătoare zilei de 2 mai.

Zona  de  evacuare  va  fi  delimitată  de  puncte  de  control  care  vor  intra  în
funcțiune la ora 8.00.

Oricine intră în zona de evacuare în dimineața zilei de duminică, 2 mai,
pentru a evacua rude sau prieteni trebuie să termine până la ora 7.15.
După această oră, va fi permisă doar părăsirea zonei.

Cetățenii sunt rugați să limiteze cât mai mult posibil utilizarea telefonului mobil,
deoarece liniile telefonice ar putea fi supraîncărcate. Să nu uităm că rețeaua
de telefonie mobilă este utilizată, de asemenea, de serviciile publice de prim
ajutor.

Suspendarea operațiunii din motive tehnice
l vor fi oferite informații privind posibilitatea de întoarcere acasă prin serviciul

de alarmă prin SMS, pe site-ul web al municipalității și pe canalele sociale,
în centrele de primire, la TV, radio, la numărul verde.

Eșuarea operațiunii de dezamorsare (explozie)
l zona  evacuată  va  rămâne  închisă:  căile  de  acces  spre  zona  evacuată

trebuie să rămână libere pentru vehiculele de prim ajutor și nu trebuie să vă
apropiați de punctele de control

l vor fi transmise dispozițiile necesare pentru a face față situației de criză prin
serviciul de alarmă prin SMS, pe site-ul web al municipalității și pe canalele
sociale, în centrele de primire, la TV, radio, la numărul verde

l Nu  uitați  să  asigurați  utilajele,  acordând  o  atenție  deosebită  prezenței
lichidelor și/sau gazelor inflamabile, substanțelor toxice și/sau explozive

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

l Se recomandă să aplicați pe vitrine o bandă adezivă (de ex. bandă adezivă
pentru ambalaje)

l Asigurați în permanență o temperatură scăzută

Program
Modalitatea de evacuare



Înainte de a ieși din casă

La întoarcerea acasă

l Verificați dacă aveți nevoie de o cheie pentru a avea acces la contoarele de
gaz pentru a le închide/redeschide în ziua evacuării

l Se recomandă să purtați îmbrăcăminte adecvată condițiilor meteorologice
l Aduceți în casă ghivecele sau vasele de flori suspendate care se află pe 

balcoane și pe terase
l Asigurați-vă că ați închis ermetic congelatoarele și frigiderele
l Asigurați-vă că ați închis robinetele de apă
l Închideți robinetele de gaz ale fiecărui aparat în parte: aragaz, centrală, 

boiler pe gaz
l Nu lăsați obiecte fragile pe rafturi sau polițe
l Puteți aduce cu dumneavoastră animale de mici dimensiuni la centrul de

primire. Pisicile trebuie așezate în cuști speciale, iar câinii trebuie să fie în
lesă și cu botniță; nu uitați să le aduceți castron, apă și mâncare.

   DACĂ VĂ AFLAȚI PE O RAZA DE 150 DE METRI  

l Este obligatoriu să izolați geamurile prin aplicarea de benzi adezive (de
exemplu, bandă adezivă pentru ambalaje) și să lăsați ferestrele deschise
pentru  a  reduce  efectele  spargerii  geamurilor  din  cauza  unei  posibile
explozii.

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

   DACĂ VĂ AFLAȚI PE O RAZĂ DE LA 151 LA 450 DE METRI  

l Se  recomandă  să  izolați  geamul  prin  aplicarea  de  benzi  adezive  (de
exemplu,  bandă  adezivă  pentru  ambalaje)  pentru  a  reduce  efectele
spargerii geamurilor din cauza unei posibile explozii.

l 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.

Sfaturi privind obiectele care nu trebuie uitate:

l Medicamente obișnuite

l Proteze (auditive, dentare etc.), ochelari

l Cheile de la casă

l Telefonul mobil încărcat, încărcător, căști

l Lucruri indispensabile pentru copii (haine de schimb, scutece, 
jucării care nu ocupă mult spațiu etc.)

l Documente de identitate

l Cardul de asigurări sociale de sănătate

Nu uitați:

l Stingeți luminile

l Închideți ușa casei

l Închideți robinetul principal de gaz

l Înainte de a aprinde luminile din interior, asigurați-vă că nu există miros de 
gaze

l Dacă există miros de gaz, închideți imediat robinetul de la contoar, nu 
acționați niciun întrerupător, nu aprindeți flăcări și contactați furnizorul

l Dacă nu există probleme, deschideți robinetul contorului de gaz
l Deschideți robinetele de la fiecare aparat (care au fost închise înainte de

a ieși din casă)
l Asigurați-vă, timp de câteva secunde, că flăcările nu se sting din cauza

unor eventuale goluri de aer formate în instalație și verificați funcționarea
corectă a aparatelor, în special ca flacăra de la aragaz să fie constantă

l Verificați dacă există curent electric
l În cazul în care nu există curent electric, verificați întrerupătoarele interne 

și siguranțele
l Dacă acestea sunt în regulă, verificați întrerupătorul general de la contoar
l Dacă nici după această operație nu aveți curent electric, sunați furnizorul.

La ieșirea din casă
În zilele anterioare
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