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Măsuri de apărare împotriva incendiilor
pe timpul sezonului rece și a sărbătorilor de iarnă
În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuințe și gospodării ale
cetățenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Uneori,
flăcările iau vieți omenești. Acest lucru se întâmplă, de cele mai multe ori, din neglijența
oamenilor, care nu își iau măsurile pentru evitarea acestor tragedii. Acest lucru se întâmplă,
de cele mai multe ori, din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea
acestor tragedii.
Cauze precum sisteme de încălzire defecte, mijloace de încălzire improvizate sau
lăsate în funcțiune fără supraveghere, coșuri și burlane de fum defecte ori necurățate sau
cenușa, jarul și scânteile sărite din sistemul de încălzire pe materiale combustibile din
apropiere, conduc la statistici îngrijorătoare.
La exploatarea sobelor cu și fără acumulare de căldură
– verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea
să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din
apropiere;
– tencuiţi şi zugrăviti cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate
a fisurilor;
– curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
– montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu
dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
– nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la
focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
– se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi
lăsarea nesupravegheată a focului;
– cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă;
– nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de
încălzire.
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La exploatarea mijloacele de încălzire locale sau centrale care folosesc
combustibil lichid şi/ sau gazos se recomandă următoarele măsuri:
– verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
– interzicerea supraalimentării cu combustibil;
– interzicerea alimentarii cu combustibil lichid atunci când mijlocul de încălzire este în
stare de funcţionare;
– curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi duzelor de pulverizare;
– interzicerea folosirii buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau cu
garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
– la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte camera,
după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibitrul şi apoi se manevrează robinetul de
alimentare cu gaz;
– montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
– folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
– suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor
defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea
deficienţelor apărute.
La exploatarea aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice
– nu utilizaţi instalaţii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct
pe materialele combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material
electroizolant, etc;
– nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care
depăşesc puterea nominală a acestora;
– nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
– supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar
dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu
funcţioneze la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.
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Măsuri de prevenirea incendiilor pentru sărbătorile de iarnă
– pomul de Crăciun nu-l amplasați în imediata apropiere a unor materiale combustibile
(perdele, draperii etc);
– montați bradul într-un suport stabil și sigur. Asigurați alături un vas cu apă;
– folosiți doar instalații și decorațiuni electrice fără defecțiuni ori improvizații;
- nu amplasați lumânări aprinse în apropierea bradului, decorațiunilor ori materialelor
combustibile;
- distanța de protecție dintre brad și materiale combustibile sau aparate electrice este de
cel puțin 30 cm;
- achizionați artificii doar din magazine autorizate. Nu lăsați copiii să se joace cu artificii;
- asigurați-vă că petardele și pocnitorilor, interzise prin lege, nu vor fi totuși
utilizate.Explicați copiilor riscurile la care se expun cât și tragediile pe care le pot
produce acestea.
Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi adoptarea unei
atitudini preventive de către populaţie pot să asigure evitarea unor evenimente
negative în urma cărora pot apărea victime omeneşti şi pagube materiale
însemnate.
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