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Avându-se în vedere ponderea mare de
incendii de la gospodăriile cetăţeneşti se
impune ca fiecare cetăţean să dovedească mai
multă responsabilitate în acţiunile proprii, săşi însuşească în mai bune condiţii normele de
prevenire a incendiilor, să le transmită pe orice
cale şi altora şi să ia atitudine împotriva celor
care le încalcă.
Incendiile
produse
în
gospodăriile
populaţiei, s-au soldat cu pierderi de vieţi
omeneşti, răniri grave şi distrugeri importante
de bunuri materiale, afectând în special
persoanele în vârstă sau singure, şi au avut la
origine, de cele mai multe ori, neglijenţa
umană.
Incendiile produse
la gospodăriile
cetăţeneşti,
se
datorează
în
principal
exploatării cu defecţiuni şi improvizaţii a
instalaţiilor şi
echipamentelor electrice.
Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la
acest gen de instalaţii este mai mare, deoarece
acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai
îndelungată, fără a fi verificate şi reparate. Cea
mai
frecventă
împrejurare
este
suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin
racordarea concomitentă a unui număr de

consumatori ce depăşeşte puterea instalată.
De asemenea, se pot produce incendii dacă se
utilizează siguranţe supracalibrate.
O altă cauză o constituie instalaţiile de
încălzire
improvizate,
exploatate
necorespunzător sau burlane şi coşuri de
evacuare a fumului şi gazelor construite
defectuos, neizolate termic faţă de materialele
de construcţie combustibile, necurăţate şi
neverificate la timp.
Sobele folosite pentru încălzit pe timp de
iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei,
trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea
fumului executate din cărămidă pe fundaţie
proprie. La trecerea prin planşee executate din
lemn sau alte materiale combustibile, pereţii
coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea
de minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul
podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite. O
problemă aparte o constituie sobele metalice
(fără acumulare de căldură). Acestea vor fi
amplasate pe un postament izolator din
cărămidă. Atât sobele metalice cât şi burlanele
se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1 m faţă
de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte
elemente care se pot aprinde cu uşurinţă.

Burlanele sobelor metalice folosite pentru
încălzire, nu vor fi scoase prin planşee şi
acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate în
mod obligatoriu la coşuri din zidărie de
cărămidă. Coşurile indiferent de construcţia lor
se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două
luni de funcţionare. Important de reţinut este
ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide
inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe
timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie
aruncate în gropi special amenajate. Pentru
sobele care funcţionează cu combustibil solid
în faţa uşilor de alimentare se fixează o tablă
metalică cu dimensiunile de 50 x 70 cm pentru
protejarea pardoselii combustibile. Se admite
folosirea combustibilului gazos (gaz metan,
G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de
încălzire omologate – fabricate expres pentru
acest fel de combustibil.
O cauză de incendiu importantă, care
trebuie să stea în atenţia părinţilor, este jocul
copiilor cu focul.
În afară de aceste cauze,
în perioada toamnă – iarnă s-au mai produs
frecvent incendii din cauza afumătoriilor
improvizate ori utilizate necorespunzător,
cenuşei şi jarului aruncate fără a fi stinse în loc

neamenajat, focului deschis făcut ocazional în
gospodării, fumatului în locuri cu pericol de
incendiu şi datorită folosirii unor mijloace de
iluminat cu flacără în mod neadecvat (atenţie:
se scurtează ziua!).
Nu mai amintim de cauzele de incendiu
produse în atelierele de producţie, care în mod
frecvent în această perioadă, au la bază
folosirea unor mijloace şi instalaţii de încălzire
improvizate, neverificate, suprasolicitate şi, de
multe ori, folosite fără să fie supravegheate de
personal instruit şi calificat (autorizat).
Pentru a nu avea parte de asemenea
evenimente neplăcute
recomandăm unele
măsuri pentru gospodăria dumneavoastră :
- nu folosiţi instalaţii electrice cu
defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic
starea acestora ;
- nu lăsaţi în priză nesupravegheate :
fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele
sau alte aparate electrice de uz casnic;
- nu apelaţi la persoane neautorizate
pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz
sau aparatelor electrocasnice ;
- nu cuplaţi la o singură priză electrică
mai mulţi consumatori de energie;

- nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce
arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis
la îndemână;
- nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau
să folosească aparate de gătit (aragaz, plite,
lămpi cu petrol etc.);
- nu spălaţi cu lichide combustibile
articole textile în apropierea surselor de foc
deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;
- nu uscaţi rufe sau alte materiale care se
aprind uşor în apropierea surselor de căldură;
- nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi
lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la
o distanţă mai mică de 50 de m faţă de
acestea;
- nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte
anexe gospodăreşti produse inflamabile ;
- nu depozitaţi în podurile construcţiilor
materiale textile combustibile, hârtie sau
furaje pentru animale;
- nu fumaţi în locurile unde există pericol
de incendiu;
- nu aruncaţi la întâmplare resturi de
ţigări sau chibrituri aprinse ;

- verificaţi instalaţiile de
utilizare a
gazelor numai cu emulsie de apă şi
săpun;
- nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz
lichefiat;
- la aprinderea aragazului
verificaţi
robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l
de arzător şi uşor daţi drumul la gaz;
- folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier
lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o
distanţă mai mică de 1 m faţă de sursa de foc;
- nu umblaţi cu surse de foc deschis
(lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în
poduri, şuri, magazii, şoproane
şi folosiţi
numai lanterne cu baterii ;
- nu amenajaţi afumători în poduri, şuri,
mansarde etc. ;
- curăţaţi periodic coşurile de fum şi
înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi
şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor
şi canalelor de fum
faţă de materialele
combustibile
din
structura
podului
şi
acoperişului;
- nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă
de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi
clădirilor;

- asiguraţi-vă o rezervă de apă de cel
puţin 400 l pentru intervenţia în caz de
incendiu la gospodărie;
- pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă
un stingător cu praf şi CO2;
- nu vă creaţi rezerve de carburanţi în
magazii, beciuri, pivniţe etc;
- la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu
aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici
sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.
Telefoane utile la care puteți apela
în eventualitatea producerii unei situații de
urgență :
Telefon unic de urgență

- 112 –

-Primar -Jr. Nicu Chirilă -0748299005
-Viceprimar -Ec. Miluc Grigoraș -0762246046
-Secretar -Ec.Tanasă Dan-Stelian -0762246047
-Șef SVSU -Pruncu Marian -0762246051
-Asistență socială – Coșerariu Cătălina 0762246053

ÎȚI IUBEȘTI COMUNA ?
FII CETĂȚEAN RESPONSABIL!
#Desfundă-ți podețul;
#Igienizează-ți șanțul și spațiul
din fața proprietății;
#Toaletează și văruiește pomii din
dreptul gospodăriei;
#Repară-ți
și
igienizează-ți
gardul;
#Nu arunca gunoaie pe spațiut
public.

Noi toți,
CEILALȚI,
ÎȚI MULȚIMUM

