
Bucuria sarbatorilor de iarna este umbrita tot mai mult de numarul mare de incendii care se
manifesta in sezonul rece la locuintele si gospodariile cetatenesti.
Pentru prevenirea acestora respectati masurile de aparare impotriva incendiilor

Exploatarea sobelor cu si fara acumulare de caldura:

-inainte de folosire ,sobele vor fi obligatoriu verificate ,curatate si reparate ;
-in fata usitelor de alimentare a sobelor ,pardoseala va fi protejata cu tabla ;
- se interzice utilizarea sobelor fara usite la focare sau cenusare,defecte sau neizolate corespunzator ;
- se interzice aprinderea focului pri stropire cu lichide combustibile ;
- se interzice uscerea hainelor pe sobe sau in imediata lor apropiere ;
-sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul functionarii ;
- cenusa rezultata se evacua intr-un loc special amenajat, iar resturile de jar vor fi stinse complet ;
- se interzice functionarea sobelor supraincalzite ;
- se interzice folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarelor sobelor ;
- stingeti focul din soba inainte de culcare
Exploatarea cosurilor de evacuare a fumului :
- cosurile ,burlanele si canalele de fum vor fi verificate, curatate si reparate premergator sezonului rece ;
- se interzice incastrarea elementelor combustibile ale acoperisurilor,
planseelor în cosurile de evacuare a fumului ;
- în podurile caselor cosurile vor fi obligatoriu tencuite ;

Exploatarea centralelor termice :

- se interzice obturarea gurilor de aerisire a incaperilor in care sunt montate centralele ;
- exploatarea instalaţiilor se va face conform prescripţiilor tehnice date de producător
-centralele termice se vor verifica periodic cel putin o data la 2 ani.

Prevenirea incendiilor in bucatarii

-nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată;
-nu lăsaţi copiii singuri niciodată în bucătărie;
-la racordarea buteliei aplicaţi de fiecare dată o garnitură nouă;
-aprinderea aragazului se realizează pe sistemul gaz pe flacara adica se aprinde mai intai chibritul si apoi se
manevreaza butonul de la aragaz



Prevenirea incendiilor la utilizarea lumanarilor

- aveţi grijă să nu amplasaţi lumânările aprinse sau candela în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele,
pentru a nu le răsturna şi provoca incendii;
-nu vă aplecaţi asupra lumânărilor – s-ar putea să vă ia foc părul sau hainele;
- nu lăsaţi nici măcar lumînările aprinse dacă trebuie să părăsiţi încăperea.

Prevenirea incendiilor provocate de fumat

- stingeţi ţigara în scrumieră – niciodată în coşul de gunoi – şi nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în
scrumieră;
- atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vă că aţi stins-o cu adevărat. Mucurile de ţigară incandescente pot
cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc întreaga casă.

Exploatarea afumatorilor
- se interzice folosirea afumatorilor improvizate in podurile cladirilor prin scoaterea unor caramizi din cosul
de fum ;
- se interzice amplasarea afumatorilor in magazii, sure, remize sau langa materiale combustibile ;
- afumatorile se vor confectiona din materiale incombustibile si se vor amplasa independent de constructiile
gospodaresti

Exploatarea instalatiilor electrice

- se interzice folosirea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii
- se interzice folosirea sigurantelor fuzibile supradimensionate prin inlocuirea cu lita fuzibilului calibrat ;
- se interzice introducerea conductoarelor electrice, fara ștecar, direct in prize ;
- se interzice amplsarea conductorilor electrici sub covoare, mochete sau presuri,precum si pozarea acestora
pe materiale de constructie combustibile.

Acordaţi o mare atenţie la utilizarea focurilor de artificii

– acestea nu sunt jucării, ci materiale care pot produce accidente grave.
Nu aruncaţi artificii de la balcon; ele pot ajunge în balcoanele vecinilor şi produce incendii;
Pe timpul sărbătorilor tradiţionale se vor lua măsurile necesare prevenirii incendiilor cauzate de focul folosit
la acest gen de manifestări.



Amenajarea pomului de iarna

- Pana pe 24 decembrie depozitati bradul afara, intr-un recipient cu apa pentru a-si pastra prospetimea.
- Montati bradul intr-un suport stabil si

sigur , niciodata langa surse de caldura
sau materiale usor inflamabile.
- Folositi doar instalatii si decoratiuni electrice fara defectiuni sau improvizatii.
- Nu amplasati lumanari aprinse in brad.
- Achizitionati artificii doar din magazinele autorizate si nu lasati copiii sa se joace cu acestea.
- Eliminati din jocul copiilor PETARDELE si POCNITORILE.


