ANM anunță urgie în Dolj. La Calafat a început deja prăpădul
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Natura se dezlănțuie. Meteorologii au emis marți seara un cod coșu rosu de furtună,
valabil pentru mai multe localități din județul Dolj. La Calafat a început deja urgia, din cer
căzând pietre. Grindina de mari dimensiuni a distrus culturi, mașini și a îngrozit lumea.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, un nou cod roșu de grindină, pentru
județul Dolj, după cele din Sălaj și Maramureș.
Potrivit ANM, în localitățile Bistreț, Bârca, Cerăt, Afumați, Goicea, Giurgița, Urzicuța, Siliștea
Crucii, Întorsura, Catane, din județul Dolj se vor semnala grindină de mari dimensiuni, vijelie
puternică, intensificări puternice ale vântului, descărcări electrice frecvente, averse torențiale ce
vor cumula 30...40 l/mp.
„Pentru evitarea producerii unor situații de urgență care pot afecta viața și bunurile, facem un
apel pentru populația din zonele vizate, ca pe timpul manifestării fenomenelor, să rămână în
spații închise care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube
generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față
de copaci sau stâlpi de electricitate”, a fost avertizarea DSU pentru populație.
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În Calafat a fost prăpăd marți după-amiaza. Din cer a început să cadă grindină mare, de
dimensiunea unui ou de porumbel, care în zece minute a distrus bună parte din culturi. Oamenii
au privit neputincioși urgia, spunând că pagubele sunt ridicate, suprafețe mari de livezi, grădini
și terenuri cu viță de vie fiind distruse.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți după-amiaza, o informare
care vizează manifestari de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă până pe 1
iunie la ora 10.00.
Atenționări cod roșu au fost emise marți și pentru județele Sălaj și Maramureș.
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