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Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la gospodăriile cetăţenilor
Reguli generale de prevenire a incendiilor

Orice foc, fie că este în interiorul casei sau în 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, instalaţiilor de gaze naturale, încăperi în care
depozitaţi produse petroliere), cât şi la executarea lucrărilor agricole – (în lanuri de cereale,
pajişti, mirişti), în păduri şi în apropierea acestora;
 Nu utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi să vă electrocutaţi şi să suferiţi

arsuri;
 Nu trageţi de cablul pentru debranşarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora,

devenind o sursă de incendiu;
 Nu amplasaţi un obiect metalic de lungime mare (scară, ţeavă, antenă) în apropierea

unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale. In cazul unui
scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil cu diametrul mai
mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor, cuielor, monezilor, în
cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi,
conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiţii
putându-se declanşa un incendiu;
 Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale

combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile locuinţelor;
 Eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai

dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă care se alimentează din exteriorul acestor încăperi
sau aeroterme special destinate pentru astfel de spaţii (ex. eleveuze);
 Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea

unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea
deschisă a uşiţelor de curăţare;
 Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii,

şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecţionează
din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte
construcţii din gospodărie.Coşurile de fum vor fi periodic verificate, curăţate şi reparate de
către personal specializat şi autorizat.
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