SFATURI UTILE PENTRU CETĂŢENI
Pentru prevenirea cauzelor care pot genera incendii, respectaţi următoarele reguli:
- curăţaţi periodic coşurile de evacuare a fumului de către personal specializat şi înlăturaţi
fisurile produse în acestea. Izolaţi-le faţă de materialele combustibile din structura podului;
- nu folosiţi siguranţe supradimensionate la tablourile electrice, nu folosiţi instalaţii electrice cu
defecţiuni sau improvizaţii, verificaţi periodic starea acestora şi apelaţi la personal specializat pentru
repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau a aparatelor electrocasnice ;
-nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrite aprinse;
- aparatele electrice cu degajare de căldură (fierul de călcat, reşoul electric, aeroterma etc.),
dacă sunt amplasate în apropierea materialelor combustibile, provoacă incendii.
- utilizarea focului deschis în exterior pentru diferite activităţi gospodăreşti (igienizare, arderea
resturilor menajere etc.) se face doar în locuri special amenajate, aflate la distanţe de siguranţă, astfel
încât să se elimine pericolul de propagare a focului la construcţii, depozite de furaje, şi doar pe timp
fără vânt, activităţile respective fiind supravegheate iar la terminarea activităţii jarul rezultat se va
stinge complet;
-educaţi şi supravegheaţi în permanenţă copiii pentru a nu se juca cu focul ;
-nu lăsaţi la îndemâna copiilor mijloace care ar putea produce incendii (chibrituri, brichete,
lumânări sau alte surse de foc);
-nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperile în care este aprins focul în sobe sau se găsesc în
stare de funcţionare aparate electrocasnice;
-nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparatele de gătit;
- copiii să fie supravegheaţi permanent, fără a avea acces la surse de foc, jocul acestora în casă
cât şi în apropierea depozitelor de furaje poate genera incendii;
- înlăturaţi orice curiozitate a copiilor in legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe
care îl reprezintă acesta pentru viaţa lor;
-odată cu creşterea, copiii trebuie învăţaţi cum să utilizeze sursele de foc şi să se comporte în
situaţii de pericol ;
- păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri unde copiii nu au acces. Nu uitaţi,
copiii sunt imprevizibili !
-la aprinderea aragazului, verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi
uşor daţi drumul la gaz ,verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun ,
folosiţi recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi;
-la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, dacă aţi închis gazele naturale şi
nu a-ţi lăsat consumatorii electrici sub tensiune ;
-nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri etc.) în poduri, magazii,
şoproane, grajduri, ci folosiţi numai lanterne cu baterii;
-nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde;
- este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea
picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă în grosime de 7
cm. Dacă picioarelor sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm.
Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm.
- asiguraţi-vă o rezervă de apă de cel puţin 400 litri pentru intervenţie în caz de incendiu
la gospodărie;
-pentru autoturismul dumneavoastră procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2.
Este interzis :
 A utiliza butelii şi aparate de ardere în încăperi în care se doarme;
 A utiliza fără regulatoare de presiune, cu regulatoare desigilate, defecte sau reparate de
unităţi care nu aparţin întreprinderii distribuitoare ;
 A utiliza butelii în altă poziţie decât în cea verticală;
 A încălzi butelii cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului
din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliilor;

 A amplasa butelii lângă sursele de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare;
 A spăla butelii în lichide corozive (sodă, leşie etc.).
Dacă se constată scăpări de gaze la robinetul buteliei, se montează la loc piuliţa de siguranţă şi
capacul de protecţie, se scoate imediat butelia în aer liber (curte, balcon etc.) şi se aeriseşte încăperea
prin deschiderea uşilor şi ferestrelor cel puţin 30 minute.
Se anunţă imediat întreprinderea distribuitoare pentru schimbarea buteliei defecte.
ATENŢIE CETĂŢENI ! Cu focul nu-i de glumit.

