UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - MUNICIPIUL TULCEA

MĂSURI SPECIFICE PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR
ÎN LOCUINŢE
- sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate, şi reparate de persoane
specializate şi autorizate;
- în faţa uşilor sobelor, pardoseala combustibilă va fi protejată cu o tablă cu
dimensiunile de 50 x 70 cm, astfel se asigură protecţia faţă de căderea
accidentală direct pe podea, a jarului sau lemnelor aprinse;
- focul în sobe va fi supravegheat în permanenţă;
- evitaţi supraîncălzirea sobelor;
- coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi
reparate cel puțin o dată pe an;
- în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta
fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
- se vor utiliza întrerupătoare, prize sau cabluri electrice fără defecţiuni sau
improvizaţii;
- în tablourile electrice, se vor utiliza numai siguranţe omologate;
- evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice;
- aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale de va
face după principiul ”gaz pe flacără”;
- cenuşa și jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special
amenajat şi se va stinge cu apă;
- se vor utiliza pentru încălzirea camerelor de locuit numai aparate electrice
omologate.
RECOMANDĂRI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
1. Până la montare, depozitaţi bradul afară, într-un recipient cu apă
pentru a-şi păstra prospeţimea un timp îndelungat;
2. Montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur. Asiguraţi alături un vas
cu apă;
3. Montaţi lumânările în suporturi incombustibile;
4. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în aproprierea lumânărilor
aprinse;
5. Folosiţi doar înstalaţii şi decoraţiuni electrice fără defecţiuni şi
improvizaţii;
6. Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului, decoraţiunilor
ori materialelor combustibile;

7. Distanţa de protecţie dintre brad şi materialele combustibile sau
aparate electrice este de cel puţin 30 cm;
8. Achiziţionaţi artificii doar din magazinele autorizate. Nu lăsaţi copii
să se joace cu artificii;
9. Înainte de culcare, stingeţi soba, lumânările şi deconectaţi aparatele
electrice de încălzit ori decoraţiunile electrice.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

