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	Iarna, controlul frontierei de stat se organizează ținînd cont de schimbările ce au loc pe sectorul de responasabilitate și condițiile climaterice. O atenție deosebită se acordă acoperirii drumurilor de acces spre frontieră, localităților și sectoarel...
	Iarna, asupra acțiunilor sectorului poliției de frontieră influențează: temperaturile scăzute, stratul de zăpadă adînc, ninsorile mari și viscolul, micșorarea duratei timpului luminos al zilei, ceea ce împiedică orientarea, manevrarea și deplasarea în...
	Odată cu formarea stratului de zăpadă, controlul frontierei se organizează sistematic, amenajîndu-se poteca de patrulare. Odată cu înghețarea apelor de frontieră se organizează și se efectuează permanent examinarea de către patrule a suprafeței bazine...
	În procesul organizării controlului frontierei de stat pe timp de iarnă, șeful subdiviziunii de frontieră, pe lîngă chestiunile ordinare, adăugător stabilește:
	- ordinea de examinare a suprafeței înghețate și de efectuare a controlului frontierei pe rîuri, lacuri și alte bazine acvatice;
	- măsurile de pregătire a armamentului și tehnicii, instalațiilor de geniu pentru exploatarea lor în condiții de temperaturi scăzute;
	- măsurile de prevenire a cazurilor de rătăcire și de răcire a personalului în timpul ninsorii și a viscolului, inadmiterea suprarăcirii, înghețării polițiștilor de frontieră și cîinilor de serviciu.
	Suplimentar se va mai indica în dispoziția de serviciu:
	- ordinea de orientare și de acțiune în condiții de ninsoare și viscol;
	- măsurile de prevenire a suprarăcirii și înghețării personalului.

