SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
al comunei
BORDEI VERDE

Cum poate fi preîntâmpinată izbucnirea incendiilor la
gospodăriile cetăţeneşti, atunci când se foloseşte focul
deschis?
- orice foc, fie în interiorul locuinţei sau exteriorul ei trebuie supravegheat;
- se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu
petrol în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte
anexe, poduri) şi explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, încăperi în care
depozitaţi produse petroliere) cât şi în poduri şi în apropierea acestora;
- este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei.
Ce reguli şi măsuri de P.S.I. ( prevenire şi stingere a
incendiilor) trebuie respectate la exploatarea instalaţiilor şi
consumatorilor electrici?
- pentru remedierea deficienţelor apelaţi la specialişti;
- nu utilizaţi aparate electrice cu mâinile ude, riscaţi să vă electrocutaţi şi
să suferiţi arsuri;
- nu trageţi de cabluri 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;
- în cazul unui scurtcircuit se interzice folosirea la înlocuirea siguranţei, a
unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect.
Unde se interzice fumatul?
- se interzice fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu;
-nu fumaţi în pat, riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un
incendiu.
Ce măsuri de P.S.I. se vor respecta la coşurile de fum?
- coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de către
personal specializat şi autorizat.
Cum prevenim jocul copiilor cu focul ?
-păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care
copiii nu au acces;

- înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicândule cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lor;
-nu lăsaţi copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi /sau aparate
electrice lăsate sub tensiune.
Ce măsuri de P.S.I. trebuie respectate la mijloacele de
încălzire?
-se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau
defecţiuni şi lăsarea lor în funcţiune, nesupravegheate;
-respectaţi distanţele de protecţie dintre sobele şi materialele
combustibile;
- amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică, aceasta va
asigura protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea a lemnelor aprinse,
care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar
veni în contact;
- eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este
admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare
de căldură, care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de
încălzire centrală;
- se interzice folosirea sobelor, cenuşarele defecte, ori care nu se
închid;
-cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de
vânt se vor stinge cu apă.
Ce măsuri de P.S.I. se vor respecta la buteliile de aragaz?
-se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori
(ceasuri) de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate
sau lărgite la capete
-se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei,
garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului, verificarea se va face
numai cu emulsie de apă cu săpun;
-se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea
oricăror surse de căldură, ori sub acţiunea directă a razelor solare;
-se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţia 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,folosiţi
principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manevraţi
robinetul de alimentare cu gaz), recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.
Ce reguli de P.S.I. trebuie respectate la afumătoare?
-se interzice folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora
în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile.
Afumătoarele se confecţionează din zidării din cărămidă şi materiale
incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din
gospodărie.
RECOMANDĂRI DE IARNĂ
Pentru ca sfârşitul de an să fie unul fericit, vă rugăm să daţi dovadă de
maturitate, înţelegere şi foarte mare atenţie.
Vacanţa şi sărbătorile de iarnă trebuie să fie prilej de bucurii, iar amintirea
acestor clipe să nu fie umbrită de tragedii.
Respectaţi următoarele măsuri:
* supravegheaţi jocul copiilor şi asiguraţi-vă că aceasta se desfăşoară la
vedere şi nu în spaţii închise cum ar fi: poduri, fânare, adăposturi de animale etc;
* nu lăsaţi închişi în casă minori, nici măcar pentru câteva minute. Un singur
minut în care aceştia nu sunt supravegheaţi poate fi fatal;
* eliminaţi din jocul lor ARTIFICIILE, PETARDELE sau POCNITORILE;
* convingeţi-i că fumatul este un viciu nociv nu numai sănătăţii, care poate
provoca şi INCENDII în condiţiile în care din dorinţa de a nu fi văzuţi fumând, copiii
îşi aleg cele mai ferite locuri cum ar putea fi: poduri, fânare, adăposturi animale
etc;
* supravegheaţi cu atenţie colindătorii pentru că o ţigară aruncată la voia
întâmplării de către aceştia, uneori chiar intenţionat, poate provoca adevărate
tragedii;
* pentru că la tradiţia de sute de ani, cu siguranţă, nu se va renunţa în ciuda
faptului că ea contravine legislaţiei europene, care interzice sacrificarea
animalelor în gospodăriile populaţiei, ar fi bine ca:
- locul ales pentru pârlirea porcilor să fie la o distanţă de siguranţă faţă de
construcţii sau depozite de furaje,

- buteliile de gaze utilizate la pârlirea porcilor, să fie amplasate la distanţă
faţă de arzător, iar furtunurile de alimentare să fie prevăzute la capete cu coliere
de fixare şi să nu prezinte fisuri;
- pentru creşterea presiunii în butelii, acestea nu vor fi apropiate de flacără,
în cel mai rău caz utilizaţi apa fiartă;
- în cazul utilizării unor dispozitive improvizate, pe care nu vă recomandăm
să le folosiţi, dar care cu siguranţă vor fi utilizate, ar fi bine ca acestea să fie atent
manevrate, iar combustibilul utilizat să nu fie transportat sau depozitat în vase de
plastic şi care în niciun caz să fie amplasate în apropierea locului destinat
ritualului;
- pentru orice eventualitate în imediata apropiere să fie asigurată o rezervă
de apă.
Afumătorile trebuiesc amplasate la distanţe de siguranţă faţă de restul
construcţiilor şi trebuiesc supravegheate pe toată perioada funcţionării.
În ceea ce priveşte desfăşurarea slujbelor religioase, este bine ca:
înaintea începerii acestora, preoţii să atragă atenţia în ceea ce priveşte
folosirea
lumânărilor; uşile de acces/evacuare să fie menţinute chiar în poziţie deschisă
pentru asigurarea unei evacuări rapide; să fie păstrate libere culoarele de
evacuare; să se asigure dotarea cu mijloace de primă intervenţie; să se verifice
instalaţiile de alimentare cu energie electrică şi mijloacele de încălzire,
funcţionarea acestora ar fi bine să înceteze odată cu începerea slujbelor.
Cetăţeni, nu uitaţi !
Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi
bunurile.
Este mult mai uşor să previi un incendiu, decât să-l stingi.

Primar ,
Vasile Georgel

