JOCUL COPIILOR CU FOCUL

DISPOZITIVELE ŞI APARATELE ELECTRICE

INSPECTORATUL GENERAL
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

În ultimii cinci ani 168 de copii au
decedat ca urmare a incendiilor.
Aceste tragedii puteau fi evitate
dacă părinţii, bunicii sau
reprezentanţii legali ar fi optat pentru
educarea micuţilor asupra
principalelor surse de aprindere
(chibrituri, brichete, lumânări) ori nu
i-ar fi lăsat nesupravegheaţi în
locuinţă .
Pentru siguranţa copiilor dumneavoastră:
ź Păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc

în locuri în care copii nu au acces.
ź Înlăturaţi-le orice curiozitate în legătură cu focul,
explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl
reprezintă pentru viaţa lor.
ź Nu lăsaţi copiii singuri în casă cu aragazul şi/sau
aparate electrice aflate în funcţiune.
ź Învăţaţi-i să se evacueze din locuinţă în caz de

pericol.
Exemplul adulţilor cu privire la utilizarea focului în
prezenţa copiilor este esenţial în educaţie.
Odată cu creşterea, copiii trebuie învăţaţi cum să
utilizeze sursele de aprindere şi să se comporte în
situaţii de pericol.

źAparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi
întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de
incendiu.
źNu reparaţi singuri aparatele şi instalaţiile electrice
defecte. Apelaţi numai la specialişti.
źNu trageţi direct de cablu pentru debranşarea unui
aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind
o sursă de aprindere.
źNu alimentaţi mai mulţi consumatori electrici
(radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere,
aeroterme) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi
priză) simultan. Conductorii se încălzesc (mai ales
în zona contactelor priză-ştecher) şi izolaţia se
topeşte, producând scurtcircuitul electric.
źNu înlocuiţi siguranţele arse
decât cu altele calibrate de
fabrica producătoare.
źNu amplasaţi conductorii
electrici sub covoare, mochete
sau preşuri. Se pot deteriora
rapid şi pot provoca un
scurtcircuit generând astfel
aprinderea materialelor
combustibile din apropiere.

Învăţaţi-i cum şi când să
apeleze numărul unic de
urgenţă - 112. Atenţie, copiii
trebuie să cunoască adresa
locuinţei !

źNu utilizaţi aparate electrice care
au conductorii de alimentare
uzaţi, deterioraţi sau care nu au ştecher. Firele
introduse direct în priză, pe lângă pericolul
electrocutării, nu asigură un contact bun, putând
provoca încălzirea excesivă a conductorilor
electrici.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul
nostru: www.informarepreventiva.ro

źNu lăsaţi fierul de călcat în priză nesupravegheat.
Dacă trebuie să întrerupeţi utilizarea fierului de
călcat pentru o perioadă de timp, scoateţi-l din priză
şi îndepărtaţi-l de orice materiale combustibile.

PROTEJEAZĂ-ŢI
VIAŢA ŞI
LOCUINŢA
Reguli de prevenire a incendiilor
Numai în ultimii 5 ani în Romania au fost
înregistrate 81.142 de incendii.
Dintre acestea, 58.823 s-au produs la
locuinţe. Nu mai puţin de 3.960 de persoane
au devenit victime ale incendiilor, dintre
acestea 1.453 au decedat.
ATENŢIE ! INCENDIILE LA LOCUINŢE POT
FI PREVENITE !

źNu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude.
Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri.

INSPECŢIA DE PREVENIRE

PERICOLELE DIN BUCĂTĂRIE

COŞURILE DE FUM

FUMATUL

Multe incendii izbucnesc în bucătărie. Aragazul
sau plita electrică reprezintă un risc major de
incendiu.
ź Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţio de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi
bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată.
ź Curăţaţi mereu aragazul de grăsimi. Acestea se pot
aprinde extrem de uşor.
ź Nu amplasaţi perdele sau prosoape în apropierea
aragazului sau a prăjitorului de pâine.
Atenţie ! În cazul aprinderii uleiului sau grăsimilor
dintr-o tigaie:
 Opriţi alimentarea cu gaz/energie electrică a
aragazului/maşinii de gătit pe care este tigaia
(dacă puteţi să o faceţi în siguranţă).
 Stingeţi flăcările acoperindu-le cu un capac
sau punând un prosop ud peste acestea.
 Nu utilizaţi apa pentru stingerea flăcărilor !
 Dacă nu reuşiţi să opriţi arderea, sunaţi
imediat la numărul de telefon 112 şi solicitaţi
intervenţia serviciilor de urgenţă.

Verificarea, repararea, izolarea termică şi
curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a
fumului sunt obligatorii.
ź Verificaţi periodic şi înaintea sezonului rece coşurile
de fum. O mare atenţie trebuie acordată izolării
acestora faţă de elementele combustibile din
structura acoperişului.
ź Văruiţi coşul de fum pentru a identifica eventuale
fisuri, defecţiuni ce pot conduce la incendierea
locuinţei.
ź Verificarea/repararea coşurilor de fum se face
numai de personal de specialitate.

źUtilizaţi întotdeauna scrumiere grele, care să nu se

MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE
Dacă apare o defecţiune la centrala termică, urmaţi
întocmai paşii indicaţi în manualul de utilizare. Nu
încercaţi să o reparaţi dumneavoastră, apelaţi
numai la firme autorizate.
źNu utilizaţi mijloace de încălzire cu improvizaţii sau
cu defecţiuni şi nu le lăsaţi în funcţiune
nesupravegheate.
źNu amplasaţi materiale sau obiecte combustibile la
mai puţin de 1 m de sobe sau orice radiator electric.
źAmplasaţi 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.
źNu folosiţi sobele cu uşiţele sau cenuşarele defecte
ori care nu se închid.
źNu depozitaţi cenuşa şi jăratecul decât în gropi
speciale, iar în condiţii de vânt stingeţi-le cu apă.

răstoarne uşor şi care să fie confecţionate din
materiale incombustibile.
źNu goliţi scrumierele în coşurile de hârtie sau în alte
locuri în care există materiale combustibile,
deoarece acestea se pot aprinde şi provoca un
incendiu.
źNu fumaţi în pat, mai ales când sunteţi obosiţi, când
luaţi somnifere sau când aţi consumat alcool.
Există riscul să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să
provocaţi un incendiu.

