BULETIN INFORMATIV
Măsuri de prevenire a incendiilor
la gospodăriile cetăţeneşti în sezonul rece

Statistica incendiilor produse la gospodăriile şi locuinţele cetăţeneşti pe anul
2011, indică faptul că principalele cauze de producere a acestora sunt coşurile de fum
defecte/necurăţate, instalaţiile electrice defecte şi jocul copiilor cu focul. Aceste
cauze reprezintă 38,11 % din totalul evenimentelor soldate cu victime şi pagube
materiale importante.
Pentru îmbunătăţirea nivelului de protecţie a gospodăriilor şi locuinţelor,
recomandăm cetăţenilor să respecte următoarele măsuri de prevenire a incendiilor pe
timpul sezonului rece:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi întreţinute şi curăţate
periodic, vor fi verificate şi reparate numai de persoane autorizate;
Coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri, prin care pot
pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în apropiere sunt materiale
combustibile;
Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă
defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol de incendiu
sau explozie;
Este interzisă racordarea la acelaşi canal de fum a unui număr mai mare de
focare decât cel admis;
Este interzisă racordarea la acelaşi canal de fum a mai multor sobe cu
combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi, solizi);
Este interzisă folosirea lichidelor inflamabile (benzină, motorină etc.) la
aprinderea focului;
Este interzisă uscarea lemnelor, a rufelor şi a altor materiale pe sobele cu sau
fără acumulare de căldură;
Nu se va lăsa focul în sobe fără supraveghere sau în grija copiilor;
Este interzisă introducerea lemnelor lungi în focar, care nu permit închiderea
uşii;
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În faţa sobelor cu lemne se va amplasa o cutie metalică: aceasta va asigura
protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse,
împiedicând astfel un posibil incendiu;
Cenuşa si jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă;
Se interzice folosirea afumătoriilor improvizate, amplasate în podurile clădirilor,
în magazii, şuri, remize, şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătoriile
se confecţionează din zidărie de cărămidă şi se vor amplasa independent de
celelalte construcţii;

Este interzisă folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulator de presiune sau
cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat ;
Este interzisă încercarea cu flacăra a etanşeităţii buteliei de gaze lichefiate sau a
instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu
săpun;
La aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte
camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul si apoi se deschide
robinetul de alimentare cu gaz; (principiul GAZ PE FLACĂRĂ)
Căile de acces şi accesul la sursele de apă se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă,
asigurându-se menţinerea liberă a acestora.

Situaţiile de urgenţă NU trebuie să devină dezastre!
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