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Stimati cetăţeni !
Statistica incendiilor arata ca, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în
România la gospodarii cetateneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau
necuratate, respectiv 6% ca urmare a mijloacelor de încalzire defecte, improvizate sau
nesupravegheate. Din pacate, majoritatea acestor incendii se soldeaza adesea cu tragedii.
Având în vedere ca temperaturile pe timpul noptii au scazut, recomandăm
cetatenilor care utilizeaza la încalzirea locuintelor sobe sau aparate ori mijloace electrice
de încalzire, sa ia urmatoarele masuri specifice de prevenire a incendiilor de locuin te:
- Asigurati verificarea, curatarea şi repararea, daca este cazul, a coşurilor de fum de
catre o persoana specializata;
- NU folositi decât materialul combustibil pentru care a fost destinat a soba şi
evitati supraîncarcarea acesteia;
- NU folositi soba decât cu uşita închisa;
- Aşezati o tavita metalica în fata sobei, în dreptul uşitei;
- Stingeti focul din soba înainte de a parasi locuinta;
- NU adormiti niciodata cu soba aprinsa;
- Verificati integritatea aparatelor şi mijloacelor de încalzire electrice, iar în cazul
în care acestea sunt defecte, reparati-le cu ajutorul unui specialist sau cumparati-va altele
noi;
- NU aşezati aparatele de încalzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
- NU aşezati materiale combustibile pe mijloacele de încalzire electrice;
- Decuplati aparatele de încalzire electrice înainte de a parasi locuinta sau de a
adormi.
- NU lasati niciodata copiii nesupravegheati cu soba aprinsa ori aparatele de
încalzire electrice în functiune.
- Sobele de metal se vor amplasa la distanţă de peretii din lemn sau alte materiale
ce se pot aprinde usor si nu se vor aseza direct pe pardoseala combustibilă ci pe
un postament din materiale termorezistente, perimetrul acestuia trebuind sa
depăşească perimetrul sobei;
- Se interzice folosirea sobelor care au uşi defecte si aprinderea focului cu benzină
sau alte lichide inflamabile, ori să se alimenteze sobele cu lemne lungi, care sa
nu permitä închiderea perfecta a usilor;
- Sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţă o coală de tablă de 70
x 50 cm;
- Nu este permis sa se aseze in apropierea sobelor, la uscat, haine, rufe sau alte materiale
care se pot aprinde;
- Evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin caldura radiată putand aprinde obiectele
din apropiere;
Cetăţeni, nu uitati ! Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.

