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 INFORMEAZĂ-TE ! PREGĂTEŞTE-TE! 
PROTEJEAZĂ-ŢI FAMILIA ŞI LOCUINŢA! 

 

  În activităţile pe care le desfăşuraţi 

acasă, pe timpul sezonului rece, este 

necesar să respectaţi câteva reguli de 

bază simple privind prevenirea şi 

stingerea incendiilor.  
 

Veţi reduce  probabilitatea producerii  

incendiilor       în locuință şi veţi 

crește semnificativ gradul de 

siguranță la incendiu al familiei 

urmând regulile şi sfaturile 

prezentate în  continuare  
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                    RADIATOARELE ELECTRICE 
 verifică cu atenţie radiatorul înainte de prima     
utilizare, la începutul sezonului rece; 
 nu amplasa radiatoare la mai puţin de 1 metru de 
haine, perdele, jucării sau alte obiecte combustibile; 
      PRIZELE  ELECTRICE 
nu suprasolicita instalaţia electrică; 
conectează doar câte un aparat electric la o priză; 
      BUCĂTĂRIA 
nu lăsa aragazul să funcţioneze fără supraveghere; 
amplasează în bucătărie un stingător de incendiu; 
      SPĂLĂTORIA 
nu lăsa niciodată fierul de călcat fără supraveghere; 
verifică periodic aparatele electrice, mediul umed le 
poate afecta funcţionarea în siguranţă; 
      CAMERA DE ZI 
verifică cablurile electrice; 
apelează la specialişti pentru înlocuirea imediată  a 
celor cu defecţiuni; 
      UŞA LOCUINŢEI 
pentru a putea ieşi rapid în caz de urgenţă, ţine   
cheia în uşă atunci când esti acasă; 
întocmeşte şi exersează un plan de evacuare şi ia în 
calcul cel puţin 2 trasee de evacuare; 
      ŞEMINEELE 
amplasează un ecran de protecţie în faţa şemineului. 
stinge focul atunci când pleci de acasă sau înainte 
de culcare; 
      PĂTURA ELECTRICĂ 
nu o utiliza mai mult de 30 de minute înainte de      
culcare şi întrerupe-i alimentarea după ce te-ai pus în 
pat; 
      LUMÂNĂRILE 
amplasează-le la distanţă de perdele, draperii sau 
alte obiecte şi materiale combustibile;  
foloseşte un suport din material incombustibil; 
      COŞURILE DE EVACUARE A FUMULUI 
 în podul casei, coşul de fum va fi  tencuit, pentru a 
nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei 
ce pot fi surse de aprindere; 
 coşurile, burlanele şi canalele de fum trebuie     
verificate, curăţate şi reparate cel puţin odată pe an şi    
izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor,        
planşeelor şi acoperişurilor; 
      DETECTORUL DE FUM 
detectorul de fum îţi poate salva viaţa. 
verifică periodic starea de funcţionare a acestuia 
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