
MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE

Intrarea  în  anotimpul  friguros  presupune  şi  luarea  unor  măsuri  suplimentare  la 

operatorii economici, instituţii şi  gospodării ale cetăţenilor, pentru respectarea măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor.

Este ştiut faptul că în această perioadă majoritatea incendiilor şi exploziilor se produc 

îndeosebi  datorită  utilizării  necorespunzătoare  ori  cu  defecţiuni  a  diferitelor  mijloace  de 

încălzire sau a sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi, instalaţiilor electrice de 

iluminat şi a aparatelor electrice de uz casnic suprasolicitate, neverificate şi care nu prezintă 

siguranţă în exploatare, etc.

Pentru  preîntâmpinarea  producerii  unor  evenimente  cu  urmări  nedorite,  vă 

recomandăm câteva măsuri de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece :

-  verificarea  instalaţiilor  de  încălzire  din  încăperile  în  care  sunt  montate  instalaţii 

sprinkler apă – apă  şi hidranţi interiori ;

- verificarea dispozitivelor de încălzire, a armăturilor de siguranţă de la rezervoarele de 

produse combustibile sau gaze lichefiate;

- elementele instalaţiilor  de incendiu cu guri de apă, hidranţi, etc, care conţin apă şi 

care  sunt  expuse  îngheţului  în  timpul  iernii  şi  nu  sunt  prevăzute  cu  dispozitive  fixe  de 

încălzire cu abur sau cu apă caldă, vor fi protejate împotriva îngheţului prin acoperirea lor cu 

materiale izolatoare termic , în cutii special amenajate pentru acest scop ;

- căminele robinetelor de închidere de la instalaţiile de apă vor fi umplute cu materiale 

izolatoare termic;

-  curăţarea,  verificarea  şi  izolarea  coşurile  de  evacuare  a  fumului  corespunzător 

normelor, faţă de elementele combustibile ale planşeelor, la trecerea prin acoperiş ( coşurile 

se prelungesc deasupra acoperişului cu 50-80 cm ) ;

- amplasaţi o tavă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm pe  pardoseala combustibilă, 

în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor ;



- cenuşa se va evacua periodic într-un loc amenajat în acest scop, după ce se vor stinge 

resturile de jar;

-  în  timpul  funcţionării  sobelor,  uşiţele  focarului  şi  cenuşarului  trebuie  menţinute 

închise ;

- nu  aprindeţi  focul în sobe cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile ;

- respectaţi distanţele de siguranţă prevăzute în norme faţă de materialele combustibile 

sau alte obiecte ce se pot aprinde uşor ;

-  evitaţi  încălzirea  peste  măsură  a  sobelor  pentru  a  nu  aprinde  eventualele  obiecte 

combustibile din apropierea acestora ;

- nu lăsaţi fără supraveghere sau  în grija copiilor sobele în funcţiune ;

- nu folosiţi instalaţii şi aparate electrice defecte sau improvizate, conductori electrici 

neizolaţi , siguranţe necalibrate, doze de derivaţie fără capace, etc;

-  nu  alimentaţi  mai  mulţi  consumatori  mari  (  radiatoare,  plite  electrice,  aeroterme, 

boilere, etc ) din acceaşi priză şi în acelaşi timp;

-  supravegheaţi aparatele electrice sub tensiune şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor ;

-  nu  amplasaţi   radiatoare  electrice,  plite,  reşouri  sau  aeroterme  pe  materiale 

combustibile ori în apropierea lor ; asiguraţi-vă că acestea sunt bine fixate, pentru a se evita 

alunecarea sau răsturnarea lor pe timpul utilizării !

In cazul în care observaţi un incendiu anunţati serviciile de urgenţă profesioniste, 

la numărul de telefon 112 ( Apelul este gratuit şi se poate face de la orice fel de 

telefon, inclusiv public).

       


