SĂ NU LĂSĂM INCENDIILE SĂ NE STRICE SĂRBĂTORILE!
Sărbătorile de iarnă reprezintă momente magice ce reunesc familiile în jurul
unui simbol: bradul de Crăciun! Aceste momente rămân permanent în
amintirea noastră ca unele dintre cele mai fericite clipe petrecute alături de
cei dragi. Pentru a nu acoperi clinchetul clopoțeilor cu zgomotul produs de
sirenele mașinilor de pompieri, trebuie sa respectați următoarele reguli de
prevenire a incendiilor:
* Nu aprindeți artificii sau lumânări în bradul de Crăciun (sau în apropierea
acestuia). Indiferent că este natural sau artificial, acesta se poate aprinde
rapid conducând la incendierea locuinței!
* Nu utilizați instalații/decorațiuni electrice cu defecțiuni sau improvizații!
Puteți provoca astfel un incendiu.
* Nu solicitați excesiv instalația electrică prin utilizarea simultană a mai
multor aparate electrice a căror putere însumată poate depăși puterea
instalației electrice a locuinței dumneavoastră!
* Nu amplasați bradul de Crăciun în apropierea surselor de căldură: sobe,
calorifere sau alte mijloace de încălzire!
* Nu utilizați lumânări sau alte surse de aprindere cu flacără deschisă în
apropierea materialelor combustibile sau inflamabile!
* Nu amplasați materiale combustibile sau inflamabile în apropierea
surselor de căldură! Nu lăsați sobele cu focul aprins atunci când părăsiți
locuința sau înainte de culcare!
* Decuplați aparatele electrice de încălzire la plecarea din locuință sau
înainte de a vă culca!
* Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau alte tipuri de mijloace
artizanale pentru producerea de efecte sonore sau luminoase!
NU UITAȚI!
Tradiționala sacrificare a porcului din această perioadă nu trebuie să ne
pună în pericol gospodăria. În acest sens respectați următoarele reguli:
- alegeți locul pentru pârlirea porcilor la o distanță de siguranță față de
construcții sau depozite de furaje; buteliile de gaze utilizate la pârlirea
porcilor trebuie amplasate la distanță față de arzător, iar furtunurile să fie
prevăzute la capete cu coliere de fixare;
- confecționați afumătorile din zidării de cărămidă și materiale
incombustibile și amplasați-le independent de celelalte construcții din
gospodărie.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate să apară la sobe,
recomandăm câteva măsuri specifice:
• verificarea cu grijă a sobelor, canalelor și coșurilor de evacuare a
fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor
să incendieze materialele combustibile din apropiere;
• tencuirea și văruirea părții din pod a coșului de fum, în scopul sesizării
imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui cot de
fum deteriorat prin cutremure, vibrații, alunecări de teren etc. ori datorită
vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există
elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport
acoperiș etc.);
• curățarea canalelor și coșurilor de fum premergător sezonului rece
(scânteile și particulele aprinse ce ies pe coș pot ajunge la distanțe de 25 30 m și sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii);
• la trecerea prin planșee, zidăria coșului se va îngroșa cu un strat de 25
cm, lăsându-se un spațiu de 20 cm între această zidărie și elementele
combustibile ale planșeului;
• distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale
acoperișului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm;
• montarea pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil, a unei
bucăți de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;
• nu se vor introduce în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul,
nu se va lăsa ușa de la focar deschisă și nu vor fi supraîncălzite sobele;
• nu vor fi lasăți nesupravegheați copiii în încăperi unde sunt în funcțiune
mijloace de încălzit.
Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil
lichid, recomandăm următoarele măsuri:
• verificarea etanșeitații conductelor de alimentare cu combustibil;
• interzicerea supraalimentării cu combustibil;
• alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în
stare de funcționare;
• curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de
pulverizare.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de
exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a
instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele
măsuri:
• nu vor fi utilizate instalații electrice defecte, montate direct pe materiale
combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material
electroizolant etc.;
• reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal
autorizat;
• nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor
consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora;
• nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
• vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în
funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat),
deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi
deconectate în cazul în care apar defecțiuni;
• reșourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor
necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a
intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este
foarte mare;
• reșourile improvizate și artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii
mari a acestora și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, aspecte care
conduc la suprasolicitarea instalației electrice la care sunt racordate
(conductori, prize, ștechere etc.).
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