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MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
ÎN SEZONUL RECE
Printre măsurile de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei, trebuie luate în calcul
problemele specifice sezonului rece şi reducerea efectelor negative generate.
De aceea, nu putem să neglijăm pericolul producerii incendiilor, mai ales la gospodării, majoritatea
acestora producându-se din neglijenţa umană.
Cele mai frecvente cauze de incendiu sunt: coşul de fum defect ori neîntreţinut, focul deschis,
fumatul în locuri cu pericol de incendiu, jocul copiilor cu focul, jar sau scântei, scurtcircuit electric, flacără
deschisă.
În vederea preîntâmpinării izbucnirii unor evenimente nedorite, se impun a fi respectate următoarele
reguli şi măsuri:
 controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente (ex.: surse de căldură, conducte, corpuri
şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum)
 înlăturarea defecţiunilor constatate la instalaţii şi sistemele de încălzire şi asigurarea funcţionării
acestora la parametrii normaţi;
 protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apă;
 asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare şi de
intervenţie.
Pentru instalaţii de încălzire centrală:
 instalaţiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri
independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;
 coşurile şi canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc şi la acţiunea
corozivă a fumului şi gazelor de ardere, acestea vor fi izolate corespunzător faţă de elementele
combustibile ale pereţilor, planşeelor sau acoperişurilor
Pe timpul exploatării instalaţiilor se interzice:
 depozitarea în încăperea centralei termice a unor obiecte sau materiale ce 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 sau nefuncţionarea acestor
aparate;
 neizolarea corespunzătoare a coşurilor de evacuare a fumului faţă de materialele combustibile;
 depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepţia combustibilului din rezervorul de
consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).
Coşurile de fum:
 coşurile de fum vor fi verificate, curăţate şi reparate de către personal specializat, cel puţin o dată
pe an (înaintea începerii sezonului rece).
 se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu lungime mare
şi coturi multe, montate pe lângă şi pe pereţii combustibili, în apropierea materialelor ori altor
obiecte de uz casnic.
La instalaţiile electrice:
 aparatele electrice, conductoare electrice, prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt surse
frecvente de incendiu. Pentru remedierea defecţiunilor aparatelor şi instalaţiilor electrice se
apelează la specialişti;

 nu folosiţi conductoare sau cabluri electrice defecte sau neizolate corespunzător faţă de materialele
combustibile;
 nu trageţi de cablu pentru debranşarea unui aparat electric de la sursa de energie. Acesta se poate
deteriora, devenind o sursă de incendiu;
 evitaţi folosirea prizelor multiple, în special a celor de calitate îndoielnică, adeseori suprasolicitate,
acestea se supraîncălzesc şi există riscul producerii unui incendiu. În cazul unui scurtcircuit,
acestea nu se mai pot topi, ducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei,
creând condiţii favorabile declanşării unui incendiu.;
La instalatiile de gaze:
 verificarea si mentinerea in buna stare de functionare a instalatiei si a elementelor componente,
pentru inlaturarea oricarei posibilitati de scurgere a gazelor;
 in cazul in care se constata miros de gaze, inainte de a se aprinde focul, se aeriseste incaperea
respectiva si se depisteaza si se inlatura de catre personal autorizat defectele care au provocat
scaparile de gaze;
 aprinderea si stingerea focului se executa numai de catre personal instruit in acest scop, langa
fiecare soba afisandu-se cate o eticheta pe care se mentioneaza, pe langa ora de aprindere si
stingere, urmatorul text: „Pentru aprinderea si stingerea focului raspunde (numele si prenumele
persoanei)“;
 inainte de aprinderea arzatorului de gaze, robinetul trebuie sa fie inchis, iar cand arzatorul este in
functiune, usa cenusarului se deschide;
 atat la aprinderea, cat si la stingerea focului, gazele se mentin inchise si se deschid mai intai de la
robinetul principal, de siguranta, apoi de la robinetul de manevra al arzatorului ori aparatului;
 se interzice folosirea gazelor in sobele sau in aparatele defecte si a caror etanseitate nu este
asigurata;
 depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu emulsie de apa si sapun.
La buteliile cu gaze combustibile lichefiate:
 este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorului şi
furtunului;
 buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu
furtun de cauciuc ce prezintă porozităţi, crăpături sau lărgiri la capete;
 buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea
directă a razelor solare. Distanţa dintre butelie şi maşina de aragaz va fi de 1 m, iar faţă de o sursă
de căldură cu o flacără deschisă, de cel puţin 2 m;
 este interzis a se folosi buteliile în poziţie culcată sau înclinată; ele se vor folosi doar în poziţie
verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor
lichefiate, se va face respectându-se principiul "gaz pe flacără";
 este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente .
În podurile imobilelor:
 este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile ori
inflamabile în podurile clădirilor;
 nu este permisă folosirea podurilor pentru bucătării sau spălătorii;
 este interzisă folosirea pentru iluminatul în poduri a lumânărilor etc.; pentru iluminat se vor folosi
felinare de vânt în stare bună de funcţionare.
 este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi
din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a gurilor de
curăţare.
Educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:
 copiii nu trebuie lăsaţi singuri în încăperi în care sunt sobe de încălzit sau de gătit, lămpi cu petrol
pentru iluminat în stare de funcţionare;
 copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete, artificii etc.).
Asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor.

