LISTA DE AUTOCONTROL
pentru cetățenii ce locuiesc în mediul rural
NEREGULI ȘI DEFICIENȚE POTENȚIALE CAUZATOARE DE INCENDII
CAMERE DE LOCUIT
• Când siguranţele se ard în mod frecvent, apelez numai la un electrician ?
• Utilizez numai siguranţe electrice calibrate de producător ?
• Folosesc numai întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni ?
• Aparatele electrice sunt conectate la prize diferite ?
• Întotdeauna aparatele electrice în funcţiune su n t supravegheate?
• Păstrez chibriturile şi brichetele în locuri inaccesibile copiilor?
• Obişnuiesc să nu fumez în casă?
• Evit să torn benzina (motorină sau alte lichide inflamabile) peste jar ca să întețesc focul ?
• Sting întotdeauna focul din sobă înainte de culcare ?
• Verific coşul de fum în fiecare an ?
• Am montată o tavă metalică în faţa sobelor alimentate cu lemne ?
BUCĂTĂRIE DE VARĂ
• Evit depozitarea substanțelor combustibile şi/sau inflamabile?
• Evit folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate
ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete, neasigurate cu coliere la capete?
• Buteliile de gaze sunt montate sau depozitate la distanţă de sursele de căldură ori ferite de
acţiunea directă a razelor solare?
• Folosesc numai butelii de aragaz omologate ?
• Verific etanşeitatea buteliei de aragaz numai cu spumă de săpun ?
• Închid întotdeauna butelia după folosirea aragazului ?
• Respect interdicţia de încălzire a buteliei sau de folosire a acesteia în poziţie culcată,
răsturnată ori înclinată?

DA

NU

MAGAZIE
• Am depozitată o cantitate mai mică de 25 l de carburant (sau alte substanțe inflamabile)?
• Evit să utilizez magazia pentru afumarea produselor alimentare ?
ADĂPOST DE ANIMALE/PĂSĂRI
• Iluminatul se face fără utilizarea de lumânări, lămpi de iluminat cu petrol, felinare (alte mijloace
cu flacără) etc.?
• Utilizez instalaţii electrice fără improvizaţii sau defecţiuni?
• Încălzirea se face doar cu sobe cu acumulare de căldură sau alte mijloace omologate ?
FÂNAR/GRÂNAR
• Este amplasat la distanţe de siguranţă faţă de locuinţă, bucătărie de vară, magazie, grajd
etc.?
• Depozitele pentru produse alimentare şi hrana pentru animale sunt ventilate?
• Folosesc instalaţii electrice fără improvizaţii sau defecţiuni?
• Iluminatul se face fără utilizarea focului deschis (lumânări, lămpi de iluminat cu petrol
etc.) ?
GARAJ
• Depozitez materiale combustibile sau inflamabile(mai puțin de 25 litri) ?
• Se asigură ventilarea spațiului ?
• Încălzirea o realizez cu mijloace adecvate ?
ALTE MĂSURI
• Am amenajată în curte o groapă pentru depozitarea cenuşii şi jarului din sobă ?
• Cunosc despre existența un ”serviciu de pompieri” (voluntari sau profesionişti) în localitate ?
• Am încheiat o asigurare imobiliară cu o casă de asigurări ?
• Supraveghez în permanenţă focul făcut în curte, grădină sau pe câmp pentru arderea gunoaielor
sau a resturilor vegetale şi îl sting înainte de a părăsi zona ?
• Am în gospodărie mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu (apă, stingător, nisip ) ?
• Cunosc, atât eu cât și membrii familiei numărul unic de apel pentru urgențe - 112, și pe cel al
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate ?

ATENŢIE:
Fiecare din situaţiile unde ați bifat în dreptul coloanei ”NU”, reprezintă nereguli în
activitatea de prevenire a incendiilor din gospodărie. Remediaţi neregulile constatate în cel
mai scurt timp !

