Recomandări pentru prevenirea incendiilor în perioada sărbătorilor de iarnă 2014-2015

Crăciunul sau Naşterea Domnului, pe teritoriul românesc, este una dintre cele mai importante
sărbători creştine. În tradiţia românească împodobirea bradului de Crăciun a devenit unul dintre
cele mai iubite datini atât în mediul urban cât şi în mediul rural, odată cu aşteptarea, în seara de
Ajun a lui Moş Crăciun.
Momentele de sărbătoare se petrec în preajma bradului împodobit cu globuri, beculeţe,
lumânări aprinse şi artificii.
Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în preajma sărbătorilor de iarnă vă
reamintim câteva reguli şi măsuri de securitate la incendiu, premergător și pe timpul sărbătorilor
de iarnă, regulile ce trebuie respectate, pentru a evita pierderile de vieţi omeneşti şi bunuri
materiale.
Majoritatea incendiilor ce se produc în această perioadă sunt cauzate, de cele multe ori, de
folosirea focului deschis la pregătirea după sacrificarea animalelor în gospodării, expunerea în
condiţii necorespunzătoare ori cu defecţiuni a mijloacelor pentru prepararea hranei cu prilejul
sărbătoririi Crăciunului sau pentru încălzire.
Este important să acordați o atenție sporită privind:
- locul ales pentru pârlirea porcilor să fie la o distanţă de siguranţă faţă de construcţii sau
depozite de furaje; în perioadele cu vânt puternic se interzice utilizarea focului deschis;
- buteliile de gaze utilizate la pârlirea porcilor, să fie amplasate la distanţă faţă de arzător, iar
furtunurile de alimentare să fie prevăzute la capete cu coliere de fixare şi să nu prezinte fisuri;
pentru creşterea presiunii în butelii, acestea nu vor fi apropiate de flacără;
- combustibilul utilizat să nu fie transportat sau depozitat în vase de plastic şi în niciun caz să nu
fie amplasat în apropierea unei surse de foc; asigurați rezerve de apă în apropiere;
afumătoarele trebuie amplasate la distanţe de siguranţă faţă de restul construcţiilor şi trebuie
supravegheate pe toată perioada funcţionării;
- afumătoarele trebuie confecţionate din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se
amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie; este interzisă folosirea
afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau
lângă materiale combustibile;
- este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate în podurile clădirilor, prin scoaterea unor
cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a
uşiţelor de curăţare.

Oricât de frumoase ar fi ornamentele, ele pot provoca incendii. Pentru a evita producerea unei
situaţii de urgenţă, în pragul Sărbătorilor de iarnă vă sfătuim să aveţi în vedere următoarele
reguli la împodobirea pomului de Crăciun:
- Alegeţi un brad proaspăt cu maxim 2-3 zile înainte de montarea și ornamentarea lui, deoarece
în zece zile bradul pierde 50% din conţinutul de apă, iar în următoarele 4-5 zile pierderea
ajunge la 80%, aceasta sporind potenţialul de inflamabilitate al bradului;
- Dacă achiziţionaţi un brad artificial, controlaţi dacă este bun conductor (în acest caz nu se
poate utiliza), acordaţi o atenţie deosebită instalaţiilor electrice care trebuie să fie bine izolate;
- Aşezaţi pomul departe de sobele în care se face foc, de calorifere, sau alte aparate de încălzit;
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- Lăsaţi distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături;
- Nu aşezaţi sub pomul de iarnă lucruri care se aprind sau ard uşor având din vedere că, un
brad uscat, este inflamabil;
- Se recomandă aşezarea pomului într-un vas mare umplut cu piatră sau pe trepiede de metal,
care vor avea dimensiuni care să asigure o stabilitate cât mai bună a pomului;
- Alimentaţi instalaţia de iluminat de la o priză prevăzută cu împământare. Nu utilizați
improvizații care prezintă pericol de incendiu și electrocutare;
- Nu lăsaţi instalaţia de iluminat aprinsă cât timp nu sunt persoane în încăperea respectivă, sau
pe timpul nopţii;
- Aşezaţi artificiile numai pe ramurile înalte, astfel încât nici o ramură să nu fie deasupra lor,
aprinderea să se facă numai în prezenţa unor persoane mature care nu vor părăsi încăperea
până ce acestea nu au ars complet;
- Nu lăsați copii nesupravegheați în apropierea bradului, supravegheați jocul acestora;
- Eliminați din jocul lor artificiile, petradele sau pocnitorile;
- Dacă folosiţi lumânări, plasaţi-le pe ramurile înalte, astfel încât deasupra flăcării să nu existe
ramuri sau ghirlande de hârtie care se pot aprinde uşor;
- Folosiţi pentru decorare cât mai multe globuri şi alte obiecte din sticlă (nu se recomandă
folosirea vatei sau a ornamentelor din polistiren);
- Nu vă apropiaţi cu ţigara aprinsă de pomul de iarnă şi nu aruncaţi resturi de ţigări lângă
suportul pomului;
- Un brad de Crăciun instalat în casă şi împodobit cu accesoriile tradiţionale, poate fi cuprins de
flăcări în mai puţin de un minut. Dacă totuşi se produce un astfel de eveniment, acoperiţi-l cât
mai urgent cu o pătură udă, pentru a stinge focul.

PREVENIREA INCENDIILOR LA SPAŢII UNDE SE ORGANIZEAZĂ REVELIONUL
Măsuri de prevenire a incendiilor recomandate pentru perioada sezonului rece la spaţii unde se
organizează Revelionul şi alte localuri de alimentaţie publică.
Perioada sezonului rece este perioada în care se realizează trecerea de la un an la altul,
moment unic care este sărbătorit sub denumirea consacrată de Revelion. Deoarece există o
tendinţă din ce în ce mai accentuată de a se petrece acest moment în cadre festive împreună
cu prietenii la restaurante şi alte unităţi de alimentaţie publică special amenajate, noi pompierii
avem obligaţia de a lua măsuri pentru evitarea apariţiei unor evenimente negative în cadrul
acestor festivităţi.
În acest sens recomandările noastre pentru aceste obiective sunt:
- pentru evitarea aglomerării şi pentru asigurarea evacuării, în sălile de consumaţie se vor
respecta prevederile normativelor în vigoare, în ceea ce priveşte amplasarea meselor şi
numărul de locuri;
- folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea
strictă a normelor de exploatare;
- amenajarea, exploatarea şi menţinerea liberă, în bune condiţii, a căilor de acces şi evacuare şi
evitarea blocării acestora, pentru a face posibilă intervenţia şi folosirea mijloacelor tehnice de
prevenire şi stingere a incendiilor;
- asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor tehnice de p.s.i.;
- întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;
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- în spaţiile de servire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri
scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele, draperii;
- maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi
ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1m faţă de elementele combustibile ale
construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.
Utilizarea petardelor este interzisă și s-a limitat utilizarea pocnitorilor și artificiilor de Revelion,
lucru benefic și pentru protecția la foc a gospodăriilor având în vedere și faptul că amenzile fiind
substanțiale există speranța că riscurile producerii de incendii să fie cât mai mic.
În ceea ce privește desfășurarea slujbelor religioase este bine ca:
- preoții să atragă atenția în privința folosirii lumânărilor;
- ușile de acces, evacuare la biserici să fie menținute pe poziția deschis pentru asigurarea
evacuării rapide în caz de urgență;
- mijloacele de primă intervenție (stingătoare etc) să fie verificate și dispuse accesibil;
- să se verifice mijloacele de încălzire și de alimentare cu gaze și energie electrică;
- mijloacele de încălzire locală este recomandat să fie închise când biserica este plină de
enoriași și începe slujba;

ÎN ORICE SITUAŢIE
DE URGENŢĂ APELAŢI NUMĂRUL UNIC 112

Pentru ca sfârșitul de an să fie unul fericit, vă rugăm să dați dovadă de maturitate, înțelegere și
foarte mare atenție în perioada sărbătorilor de iarnă. Vacanța și sărbătorile de iarnă trebuie să
fie un prilej de bucurii și să nu fie umbrită de tragedii.

PRIMĂRIA OTOPENI VĂ UREAZĂ
SĂRBĂTORI FERICITE, SĂNĂTATE
ȘI UN AN MAI BUN!

Primăria orașului Otopeni
Inspector PSI – Protecție Civilă
Popa Cornel
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