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PROTEJAŢI COPIII DE ARSURI

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău

Accidentele datorate arsurilor înregistrează un
număr ridicat de decese în rândul copiilor de până la 15
ani.
! Învăţaţi-i pe copii să nu intre în bucătărie în timpul
preparării mâncării!
! Împiedicaţi jocul copiilor în jurul aragazului şi
faceţi în aşa fel încât să nu atingă aparatele electrice!
! Învăţaţi copii să se ferească de uşa cuptorului şi a
sobei!
! Ţineţi spre centru meselor, recipientele
(castronaşe, cafetiere, etc.) pline cu lichide fierbinţi!
! Fiţi atenţi ca nu cumva copiii să tragă faţa de masă
când pe aceasta se află un vas tocmai luat de pe aragaz
şi nu lăsaţi reşoul în apropierea lor!
! Întoarceţi coada cratiţelor şi ibricelor de pe aragaz
spre perete! La fel, când acestea se află pe masă.

ÎN CAZ DE INCENDIU:
!anunţaţi incendiul la serviciul voluntar pentru situaţii
de urgenţă constituit la nivelul localităţii dumneavoastră
şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
“Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău, la telefon 112;
!salvaţi persoanele şi evacuaţi bunurile materiale aflate
în pericol;
!acţionaţi pentru stingerea incendiului, folosind
hidranţii de incendiu, stingătoarele şi celelalte mijloace
din dotare;
!după lichidare, sprijiniţi acţiunea de înlăturare a
urmărilor incendiului şi repunerea în stare de funcţionare
a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice.
La anunţarea incendiului, precizaţi forţelor de
intervenţie următoarele date:
!adresa exactă;
!ce arde;
!unde a izbucnit incendiul: parter, etaj, acoperiş;
!cine anunţă incendiul;
!numărul de telefon de la care se anunţă incendiul.

DETAŞAMENTUL DE POMPIERI BACĂU
str. Milcov, nr. 49, tel. 550000

PREVENIREA INCENDIILOR
LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI

DETAŞAMENTUL DE POMPIERI ONEŞTI
calea Mărăşeşti, nr. 7, tel. 311214

DETAŞAMENTUL DE POMPIERI MOINEŞTI
str. Cpt. Pavel Zăgănescu, nr. 1
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1. Prevenirea incendiilor în bucătării. Gătitul
Pentru a preveni producerea incendiului în bucătărie, trebuie
să respectaţi câteva reguli simple:
- Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de la
încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru o
perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri
neaşteptate. După ce aţi terminat de gătit, asiguraţi-vă că focul
din sobă nu poate scăpa de sub control sau opriţi din
funcţionare aragazul.
- Atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice largi (de
exemplu halate), deoarece acestea pot lua foc foarte uşor.
- Aşezaţi cratiţa cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz
sau să se răstoarne în sobă peste foc.
- Curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturi de
mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc uşor.
În bucătării este interzis:
- să păstraţi lichide combustibile (cu excepţia uleiului de gătit)
sau uşor inflamabile;
- să păstraţi alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care
alimentează aragazul (maşina de gătit);
- să utilizaţi la aparatele electrice de gătit cordoane de
alimentare cu izolaţia străpunsă, improvizate sau cu ştechere
defecte;
- să lăsaţi maşinile de gătit în funcţiune nesupravegheate;
- să depozitaţi lângă sobă lemne sau alte materiale
combustibile;
- să lăsaţi cârpe, prosoape sau haine în apropierea maşinilor de
gătit;
- să turnaţi apă peste uleiul care a luat foc;
- să folosiţi apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele
electrice deoarece există riscul să vă electrocutaţi.
Dacă nu dispuneţi de un stingător cu pulbere atunci, după
deconectarea aparatului de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică, utilizaţi un prosop ud pentru înăbuşirea flăcării.

2. Prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice
Pentru a preveni producerea incendiilor la aparatele
electrocasnice trebuie să respectaţi următoarele reguli:
- NU alimentaţi mai mulţi consumatori electrici (radiatoare,
plite electrice, boilere) din acelaşi prelungitor (sau din aceeaşi
priză) în acelaşi timp;
Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor prizăştecher) şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul electric.
- NU lăsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiţi;

PREVENIREA INCENDIILOR LA CASELE DE LOCUIT
Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiţi
gospodăria pentru o perioadă mai lungă, scoateţi din priză
ştecherele tuturor aparatelor electrice;
- NU amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune sub
covoare, mochete sau preşuri. Un scurtcircuit al conductorilor
electrici poate provoca aprinderea izolaţiei şi implicit a
produselor aflate deasupra;
- NU utilizaţi aparate electrice care au conductorii de
alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher. Firele
introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu
asigură un contact bun şi provoacă încălzirea excesivă a
conductorilor electrici;
- NU amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în imediata
apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc
foarte uşor;
- NU aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori pe televizor sau
frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric,
favorizând astfel apariţia unui incendiu.

3. Prevenirea incendiilor la sobele de încălzit cu
lemne, gaze şi lichide combustibile
La exploatarea sobelor care funcţionează cu lemne se vor
respecta următoarele reguli:
- în faţa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la
mai puţin de 1,25 m (lemne, motorină);
- NU lăsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre soba şi
perete şi NU uscaţi hainele pe sobă;
- NU folosiţi pentru aprinderea lemnelor din sobă, materiale
sau lichide combustibile ce produc vapori ( benzină, diluant,
etc);
- înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de
fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri,
crăpături, înfundări sau alte nereguli;
- în timpul funcţionării sobelor, uşiţa focarului va fi menţinută
închisă şi zăvorâtă;
- coşurile de fum vor fi tencuite pe toată suprafaţa;
- 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;
- nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor sau a
altor elemente de construcţie care pot lua foc;

Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în
condiţii de vânt se vor stinge cu apă.
La exploatarea sobelor care funcţionează cu combustibil
lichid sau gaze se vor respecta următoarele reguli:
- verificarea periodică şi menţinerea în bună stare de
funcţionare a instalaţiilor (conducte, robinete, arzătoare etc);
- nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (de
exemplu furtun de cauciuc, racord elastic, arzătoare
construite artizanal);
- când se constată prezenţa gazelor într-o încăpere, se va
proceda de îndată la aerisirea acesteia; aprinderea focului se
va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat
scăpările de gaze;
- atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de
arderea incompletă sau de coşurile de fum neinstalate sau
neîntreţinute corespunzător; monoxidul de carbon este un
gaz inodor (fără miros), incolor (fără culoare), insipid (fără
gust) şi de aceea nu poate fi sesizat la timp, inhalarea lui
putând să vă ucidă;
- aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc
corespunzător (torţă, aprinzător etc.) cu respectarea
principiului "combustibil pe flacără";
- atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi
deschise şi respectiv închise, mai întâi de la robinetul
principal şi după aceea de la robinetul arzătorului;
- se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile specifice de
funcţionare a aparatelor.

4. Prevenirea incendiilor provocate de fumat
Pentru a preveni incendiile provocate de fumat, respectaţi
următoarele reguli:
- utilizaţi o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne
uşor şi care să fie confecţionată dintr-un material care nu ia
foc;
- stingeţi ţigara în scrumieră - niciodată în coşul de gunoi şi
nu lăsaţi scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră;
Se recomandă să puneţi puţină apă în aceasta pentru a
favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări
- atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vă că aţi stins-o cu
adevărat.
Mucurile de ţigară incandescente pot cădea pe covor, ziare
sau pe orice alt material combustibil şi astfel poate lua foc
întreaga casă.
E MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN INCENDIU
DECÂT SĂ-L STINGI!
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