PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
BIROUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

REGULI DE PREVENIRE INCENDII
LA VEGETAŢIA USCATĂ, RESTURI VEGETALE, MIRIŞTI
- nu utilizaţi focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
- nu utilizaţi focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau
substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure, etc)
- arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor
materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
- asiguraţi supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea
acesteia
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu
luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi
stingerea jarului după terminarea activităţii.
- utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile:
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi
asigurat prin măsuri corespunzătoare.
- luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în
locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care
răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.
- arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea
următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi
astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii,
conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri
materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă
de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

