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Coșurile de fum, statistică și măsuri de prevenire

În această iarnă s-au înregistrat 34 incendii care au avut ca împrejurare determinantă
coş de fum necurăţat sau neprotejat. 22 dintre acestea s-au extins la acoperiş sau la
întreaga clădire, cauzând pagube ce au totalizat 139.350 lei şi din păcate a existat un
incendiu cu o victimă (în data de 18.12.2015 în incendiu din Timişoara, str. Mareşal C-tin
Prezan, proprietarul în vârstă de 78 ani a fost evacuat şi predat unei ambulanţe S.A.J.
Acesta ulterior a decedat).
În 12 situaţii a fost doar început de incendiu, nu s-au produs pagube, a ars doar
funinginea de pe coş.
Localităţile cu cele mai multe incendii cu propagare de la coş de fum sunt:
Timişoara 8; Lugoj 3; Bârna 2; Giroc 2; V.V. Delamarina 2; Făget 2; Giarmata 2.
Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, ISU Timiș recomandă
cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe, să ia următoarele măsuri specifice
de prevenire a incendiilor de locuinţe:
- evitarea folosirii diferitelor deşeuri din plastic sau care conţin lacuri pentru a nu se
depune reziduri uşor inflamabile pe pereţii coşurilor.
- Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de
către o persoană specializată;
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- NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
- Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
- NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
- NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
- NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de
încălzire electrice în funcţiune.
ISU Timiș a desfășurat acțiuni de informare în zonele defavorizate din raionul
subunităților de intervenție, prezentându-le cetățenilor aceste măsuri preventive.
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