GHID DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODaRII
FOCUL DESCHIS
ź Orice ardere, fie că este în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie

supravegheată permanent.
ź Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în
spaţii cu pericol de incendiu ( depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri )
şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în
care depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole - (în lanuri de
cereale, pajişti. ), în păduri şi în apropierea acestora.
ź Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei. În cazul în care
butelia este defectă, flacăra, în prezenţa gazului scurs de la butelie, va produce o
explozie.

INSTALATIILE ELECTRICE
ź Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni
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ź
ź

sunt surse frecvente de incendiu.
ź Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte se apelează la
specialişti.
Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi
arsuri.
Nu trageţi de cablu pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora,
devenind o sursă de incendiu.
Nu folosiţi prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul
producerii unui incendiu.
Nu cumpăraţi jucării electrice care se conectează direct la priză: o jucărie prin care
trece o tensiune de 220V poate fi periculoasă pentru un copil. Vă recomandăm jucăriile
echipate cu un transformator de protecţie care reduce tensiunea la o valoare
inofensivă, de regulă de 12V.
Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă ) în apropierea
unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale.
Înlocuirea siguranţelor arse se face cu siguranţe cu putere de rupere corespunzătoare,
calibrate de fabrica producătoare.
Se interzice utilizarea de siguranţe improvizate in instalaţiile electrice de joasa
tensiune

FUMATUL
źUtilizaţi întotdeauna scrumiere grele, care să nu se răstoarne uşor şi care să fie

confecţionate din materiale care nu iau foc;
ź Scrumierele se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea
materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele;
ź
Nu depuneţi în scrumiere deşeuri de materiale combustibile, de exemplu, hârtie,
carton, textile, şi nu goliţi scrumierele în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care
există materiale combustibile, deoarece acestea se pot aprinde şi provoca un
incendiu;
ź Stingeţi ţigara numai în scrumieră şi nu aruncaţi la întâmplare resturile de ţigări sau
chibrituri aprinse;
ź Nu fumaţi niciodată în pat şi aveţi grijă, în mod special, atunci când sunteţi obosiţi, când
luaţi somnifere sau când aţi consumat alcool, deoarece există riscul să adormiţi cu
ţigara aprinsă şi să provocaţi un incendiu.

MIJLOACELE DE incaLZIRE
ź Se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi

lăsarea lor în funcţiune nesupravegheate.
ź Respectaţi distanţele de protecţie dintre sobe şi orice materialele combustibile.
ź Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura
protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar putea
determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact.
ź Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai
dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură care se
alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrale.
ź Se interzice folosirea sobelor cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid.
ź Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se va stinge
cu apă.

JOCUL COPIILOR CU FOCUL
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JOCUL COPIILOR CU FOCUL

COSUrile DE FUM
źVerificați cel puțin o dată pe an coșurile de fum cu personal de specialitate.

Pentru aceasta apelați doar la personal autorizat;
ź Văruiți coșul de fum pentru a identifica eventuale fisuri, defecțiuni ce pot

conduce la incendierea locuinței;
ź Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare
a fumului sunt obligatorii.

buteliile cu gpl
SUNT INTEZISE URMĂTOARELE:
ź folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu

garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.
ź încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de
presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.
ź aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori

sub acţiunea directă a razelor solare.
ź încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.
ź

trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de
butelii improvizate.

podurile caselor si afumatorile
źSe interzice folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în

magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile:
afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi materiale
incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din
gospodărie.
ź Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale
combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere, ...) în podurile
clădirilor.
ź Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea
unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori
lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare.

