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- INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „SOMEŞ”
AL JUDEŢULUI SATU MARE

- INSPECŢIA DE PREVENIRE VĂ INFORMEAZĂ:
MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR, SPECIFICE SEZONULUI RECE!

Măsuri specifice de prevenire a incendiilor la locuinţe:










Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;
NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul
unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;
NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.

Coşurile pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi, trebuie:

Curăţate de către personal specializat în domeniu cel puţin o dată pe an în cazul utilizării de combustibil gazos şi cel puţin de două ori
pe an, în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid şi solid, dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;
La trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară şi elementele combustibile ale acoperişului;
Nu este permis ca în coşuri sa fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului (de exemplu: căpriori, grinzi,
scânduri;
În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă; - la trecerea prin coperiş,
prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se
închide cu un şorţ de tablă;
În volumul podurilor, este recomandată spoirea cu var a coşurilor din zidărie, pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri;
Coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 - 0,8 m;
Coşurile din zidărie vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile din zidărie netencuite;
Coşurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură.

\

Instalaţii electrice:
Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse frecvente de incendiu;
Pentru repararea aparatelor şi instalaţiilor electrice defecte apelaţi doar la specialişti;
Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude! Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri;
Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric! Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu;
Nu folosiţi prize multiple! Adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există riscul producerii unui incendiu;
Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de apă; majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii
curentului electric în apropierea sau în contact cu apa;
o In cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect;
o Nu încercaţi sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor de distribuţie;
o Construcţiile ilegale în vecinătatea reţelelor de energie electrică prezintă un risc major.
o
o
o
o
o
o

Verificarea periodică a cazanelor şi a recipienţilor sub presiune de către personal autorizat ISCIR, este obligatorie.
In cazul producerii unui incendiu, anunţaţi evenimentul, cât mai rapid posibil, la numărul unic de urgenţă 112.

Pentru informaţii suplimentare suplimentare accesaţi: www.igsu.ro, www.isusatumare.ro/informarepreventivă!
PREVENIND INCENDIILE, PROTEJAŢI VIAŢA, MEDIUL ŞI BUNURILE!

