Măsuri de prevenire a incendiilor:

- nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de

vânt, la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;
- se interzice facerea focului în cîmp, pe pajişti şi terenuri agricole, în apropierea
pădurilor în perioada secetoasă şi mai ales pe timp de vânt;
- nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic
starea acestora ;
- nu lăsaţi în priză nesupravegheate : fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau
alte aparate electrice de uz casnic;
- nu apelaţi la persoane neautorizate pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz
sau aparatelor electrocasnice ;
- nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc
deschis la îndemână;
- nu lăsaţi copii să se joace cu focul !;
- nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite,
lămpi cu petrol etc.);
- nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc
deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;
- nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte anexe gospodăreşti produse inflamabile ;
- nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau
furaje pentru animale;
- nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu;
- nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ;
- verificaţi instalaţiile de utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;
- folosiţi numai recipienţi (butelii) cu gaz petrolier lichefiat (GPL) omologaţi şi nu-i
amplasaţi la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sursa de foc;
- nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi etc.) în
poduri, şuri, magazii, şoproane;
- curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi
şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum faţă de materialele
combustibile din structura podului şi acoperişului;
- la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici
sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

