PRIMĂRIA MUNCIPIULUI ONEȘTI
SERV. VOLUNTAR PT. SITUAȚII DE URGENȚĂ
REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
SPECIFICE SEZONULUI RECE
INSTALAREA ȘI FOLOSIREA SOBELOR CU ȘI FĂRĂ ACUMULARE DE CĂLDURĂ
se face astfel:
* Sobele de metal la distanța de 1 m față de pereții din lemn sau alte materiale ce se pot aprinde
ușor. Dacă pereții din lemn sunt izolați, distanța poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin
căptușirea peretelui cu cărămizi așezate pe muchie, pe o suprafață care să depășească cu 50 cm
dimensiunile sobei pe verticală și orizontală.
* Sobele din metal nu se vor așeza direct pe pardoseala combustibilă. Dacă înălțimea picioarelor
de la sobă depășește 25 cm ele vor fi așezate pe un postament de cărămidă. Postamentul trebuie să
depășească perimetrul sobei. Folosirea sobelor cu uși defecte este interzisă.
* Nu este permis a se aprinde focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să se ardă lemne
întregi, care nu permit închiderea ușii.
* Sobele de cărămidă vor avea pe dușumea în fața ușii o coală de tablă de 70x50 cm.
* Nu este permis să se așeze, la mai puțin de 1m față de sobele metalice, la uscat, haine, rufe sau
alte obiecte caznice care se pot aprinde.
* Focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor.
* Se va urmări ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele
combustibile din jur.
* Coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute și curățate periodic
pentru a nu provoca incendii.
* Cele din cărămidă tencuită vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor prin
îngroșarea zidăriei, a coșurilor la 25 cm. In spațiul dintre coș și planșeu se va introduce un strat
de azbest.
* La trecerea prin acoperiș se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei
coșului și elementele combustibile ale acoperișului.
* Nu este permis ca în coșuri să fie încastrare
elementele combustibile ale acoperișului, planșeului,
etc.
* Coșurile se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 –
0,8 m; acestea vor fi permanent verificate și întreținute.
COȘ DE FUM
* Coșurile de fum vor fi periodic verificate, curățate și
reparate de către personal specializat și autorizat.
MIJLOACE DE ÎNCĂLZIRE
* Se interzice utilizarea instalațiilor de încălzire cu împrovizații sau defecțiuni și lăsarea lor în
funcțiune nesupravegheate.
* Respectați distanțele de protecție dintre sobe și material combustibil.
* Amplasați în fața sobelor de lemn o cutie metalică: aceasta va asigura protecția făță de căderea
accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea
materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact.
* Se interzice folosirea sobelor cu ușițele sau cenușarele defecte ori nu se închid.
* Cenușa și jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiții de vânt se va stinge cu apă.

INSTALAȚII ELECTRICE
* Aparatele electrice, cablurile electrice, prizele și întrerupătoarele cu defecțiuni sunt surse
frecvente de incendiu .
* Pentru remedierea aparatelor și instalațiilor electrice defecte se apelează la specialiști,
* Nu utilizați aparatele electrice cu mâinile ude. Riscați să vă electrocutați și să suferiți arsuri.
* Nu folosiți prize multiple: adeseori suprasolicitate, acestea se încălzesc și există riscul
producerii unui incendiu.
* Nu cumpărați jucării care se conectează direct la priză: o jucărie prin care trece o tensiune de
220 V poate fi periculos pentru copil. Vă recomandăm jucăriile echipate cu transformator de
protecție care reduce tensiunea la o valoare inofensivă, de regulă 12V.
* În cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranței, a unui fuzibil cu
diametrul mai mare, decît cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a lițelor, cuielor,
monezilor..., în cazul suprasolicitării rețelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se poate
topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiții
putându-se declanșa un incendiu.
BUTELII DE GAZE LICHEFIATE / ARAGAZ
* Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune cu
garnituri deteriorate ori cu furtuni de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.
* Se interzice cu desăvârșire încercarea cu flacăra a etanșietăți buteliei, garniturile regulatorilor
de presiune sau a furtunului: verificare se va face mnumai cu emulsie de apă cu săpun.
* Se interzice așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în aproppierea oricăror surse de căldură
ori sub acțiunea directă a razelor solare.
* Se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în în poziție culcată, răsturnată sau
înclinată.
* Este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de
butelii improvizate.
* La aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiți principiul gaz pe
flacără (intotdeuna aprindeți întâi chibritul și apoi manevrați robinetul de alimentare cu gaz).
IN SCOPUL PREVENIRII INCENDIILOR PROVOCATE DE COPII
se vor respecta următoarle:
* În încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit,
lămpi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de
funcționare acestea nu se vor lăsa la îndemâna copiilor
nesupravegheați.
* Copii nu trebuie lasați să se joace cu focul (lămpi,
lumânări, chibrituri, brichete). Asemenea mijloace nu
trebuie lăsate la îndemâna lor.
* Nu este permis accesul copiilor nesupravegheați în
depozitele de furaje, șure, poduri, magazii, grajduri cu
mijloace care ar putea produce incendii.
* Copii nu vor fi lăsați să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri,
radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezența adulților.

Respectând aceste sfaturi privind ocrotirea propriilor gospodării de acest
dușman care este INCENDIUL, cetățenii pot conviețui în liniște fără grija că
viața și bunurile materiale agonisite nu vor fi mistuite de flăcări.

