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Măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei
pe timpul sezonului rece
Prevenirea incendiilor la sistemele de încălzire
pe bază de combustibil solid, gazos şi lichid
La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală se vor respecta următoarele reguli:
•

Instalaţiile de încălzire centrală se pot amplasa în interiorul clădirii de locuit sau în clădiri
independente ori alipite acestora, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;

•

Exploatarea instalaţiilor se va face conform prescripţiilor tehnice date de producător;

• Coşurile şi canalele de fum vor fi realizate din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea
corosivă a fumului şi a gazelor de ardere.

Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzice:
•

depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea acesteia;

•

neechiparea centralei cu aparate de măsură şi control a temperaturii, presiunii din cazan şi conducte,
indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranţă etc.;

•

neizolarea corespunzătoare a coşurilor de evacuare a fumului faţă de elementele de contrucţie
combustibile;

• depozitarea combustibilului lichid în interiorul centralei (excepţie făcând rezervorul de consum zilnic).
La exploatarea sobelor care funcţionează cu lemne se vor respecta următoarele reguli:
•

În faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puţin de 1,25 m (lemne, motorină);

•

NU lăsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete;

•

Depozitarea sau amplasarea materialeleor combustibile se face la o distanţă de 1m faţă de sobele fără
acumulare de căldură şi 0,5m faţă de sobele cu acumulare de căldură;

•

NU folosiţi pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale sau lichide combustibile ce produc vapori
( benzină, diluant, etc.);

•

Înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea
eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;

•

Coşurile de fum vor fi tencuite pe toată suprafaţa;

•

În timpul funcţionării sobelor, uşiţa focarului va fi menţinută închisă şi zăvorâtă;

•

Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea
accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor
combustibile cu care acestea ar veni în contact;

•

Nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau a altor elemente de construcţie care pot lua
foc;

•

Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă;

• Stingeţi focul din sobă înainte de culcare.
La exploatarea sobelor care funcţionează cu combustibil lichid sau gaze se vor
respecta următoarele reguli:
•

Verificarea periodică şi menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor (conducte, robinete,
arzătoare etc.);

•

Nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de exemplu furtun de cauciuc, racord elastic,
arzătoare construite artizanal);

•

Când se constată prezenţa gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia;
aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze;

•

Atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coşurile de fum
neinstalate sau neîntreţinute corespunzător; monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros),
incolor (fără culoare), insipid (fără gust) şi de aceea nu poate fi sesizat la timp, inhalarea lui putând
provoca decesul;

•

Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torţă, aprinzător etc.) cu
respectarea principiului “combustibil pe flacără”;

•

Atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi deschise şi respectiv închise, mai întâi de la
robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului;

• Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile specifice de funcţionare a aparatelor.
La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură se vor respecta în plus:
•

Evitarea amplasării sobelor de metal pe pardoseli combustibile;

• La sobele cu înălţimea picioarelor de minim 25 cm, pardoseala combustibilă de sub aceasta se
protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm, postament ce trebuie să
depăşească perimetrul sobei cu 25 de cm, stratul izolat se va realiza astfle: două rânduri de azbest şi
unul din tablă metalică, patru rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă.

La exploatarea sobelor cu acumulare de căldură se vor mai avea în vedere şi
următoarele:
•

Protejarea tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest şi tablă ce vor
depăşi perimetrul sobei cu cel puţin 15 cm;

• Atunci când pereţii încăperilor sunt executaţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă
sobă se vaface din zidărie care va depăşi marginile sobei cu minimum 50 cm pe toate direcţiile.

Pe timpul utilizării sobelor, se interzice:
•

uscarea sau aşezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte combustibile;

•

folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului;

•

utilizarea sobelor fără uşiţe la focare, sau cu uşiţele defecte;

•

lăsarea nesupravegheată a focului;

•

lăsarea copiilor fără supraveghere în încăperi cu sobe în funcţiune;

•

executarea verificărilor de către persoane neautorizate;

• supraîncălzirea sobelor în timpul exploatării.

Prevenirea incendiilor pe timpul serbărilor
bradului de Crăciun şi a altor sărbători tradiţionale
Privind alegerea locului de aşezare a bradului de Crăciun, se vor respecta
următoarele:
•

Bradul de Crăciun va fi montat în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces, uşi, scări de incendiu sau
trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;

•

Bradul se va aşeza departe de zonele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de încălzire;

•

Se va lăsa o distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături;

• Sub bradul de Crăciun nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard uşor.
La iluminatul unui pom se vor avea în vedere următoarele:
•

Instalaţia de iluminat să fie alimentată de la o sursă omologată fără improvizaţii, conductoarele şi
legăturile să fie bine izolate;

•

Instalaţiile pentru pomul de crăciun şi alte elemente electrice decorative, nefiind utilizate des (doar
câteva săptămâni pe an) necesită o verificare atentă în prealabil;

• Nu lăsaţi becurile electrice aprinse când vă culcaţi sau când plecaţi de acasă. Păstraţi elementele de
decor şi felicitările confecţionate din hârtie, carton sau materiale plastice la distanţă de reşouri, becuri
cu incandescenţă, artificii sau lumânări.

Acordaţi o mare atenţie la utilizarea focurilor de artificii - acestea nu sunt jucării, ci
materiale care pot produce accidente grave.
•

Nu aruncaţi artificii de la balcon; ele pot ajunge în balcoanele vecinilor şi produce incendii;

•

Păstraţi artificiile într-o cutie închisă, într-un loc inaccesibil copiilor şi nu permiteţi copiilor să se joace
cu artificii;

•

Respectaţi instrucţiunile date de producător;

• Supravegheaţi copiii aflaţi în preajma artificiilor.
Pe timpul sărbătorilor tradiţionale se vor lua măsurile necesare prevenirii incendiilor
cauzate de focul folosit la acest gen de manifestări.

