Măsuri de prevenire a incendiilor în perioadele secetoase și caniculare

Sezonul de vară, caracterizat printr-un proces de încălzire accentuată a vremii, poate favoriza
creșterea numărului de incendii. Aceasta cu atât mai mult cu cât gradul de umiditate a
vegetației este scăzut, factor care favorizează izbucnirea și propagarea rapidă a flăcărilor.
Temperaturile ridicate impun luarea de măsuri preventive în vederea limitării producerii acestor
evenimente care se pot solda cu pagube materiale importante și chiar cu pierderi de vieți
omenești.
Temperaturile ridicate determină foarte multe persoane să caute confortul zonelor de agrement,
lucru care presupune, în cele mai multe cazuri, folosirea focului. Însă, acesta nu trebuie făcut
oriunde și în orice condiții. Focul deschis se poate folosi numai în vetrele special amenajate sau
la o distanță de minimum 100m de marginea (liziera) pădurii.
Se va curăța vegetația din jurul vetrei, iar focul va fi supravegheat în permanență pentru
evitarea propagării acestuia la vegetația din jur. Copiii vor fi supravegheați, pentru a nu
transporta jar sau alte materiale aprinse în afara vetrei de foc. La plecare, focul va fi stins prin
stropirea cu apă a jarului până la răcirea totală a acestuia, lucru absolut necesar, din cauza
posibilității de reaprindere la orice adiere de vânt.
Aceste reguli trebuie respectate și de cei ce au parcele de teren pe lângă casă, pentru că o
flacără propagată de vegetație într-o curte poate aprinde în timp foarte scurt locuința și anexele
gospodărești.
De asemenea, trebuie manifestată o grijă deosebită la fumat (mai ales la aruncarea resturilor de
țigări și chibrituri), la executarea lucrărilor de sudură și la desfășurarea oricăror activități ce pot
produce aprinderea diverselor materiale. De regulă, după temperaturi caniculare urmează
furtuni cu descărcări electrice.

Administrațiile publice locale au obligația să ia următoarele măsuri:
· afișarea în locurile des frecventate de cetățeni (ex. sediul primăriei, căminul cultural, lăcașuri
de cult, unități de comerț, etc), a regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor
specifice acestei perioade;
· interdicția utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a
depozitelor de furaje, pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt
amplasate în apropiere de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu;
· atenționarea, împreună cu administratorii fondului silvic (indiferent de formă de proprietate) a
celor ce tranzitează pădurea sau desfășoară activități în acest areal asupra consecințelor pe
care le pot avea folosirea focului deschis sau fumatul în pădure (în pădure focul se face în locuri
special amenajate, iar dacă acestea nu există focul se va face în locuri cât mai îndepărtate de
arbori și vegetație. Foarte important este ca la plecare să se stingă jarul);
· organizarea și executarea prin intermediul serviciului voluntar pentru situații de urgență,
controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenilor;
· asigurarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al
manifestărilor publice;
· identificarea celor mai eficiente metode de alertare și mobilizare a cetățenilor în cazul izbucnirii
unor incendii.
În zilele de caniculă, utilizarea focului deschis în zone de risc va fi strict interzisă, măsura fiind

1/3

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioadele secetoase și caniculare

valabilă și în zonele cu vegetație uscată, dar și în zilele în care vântul prezintă intensificări. Mai
mult, în perioada imediat următoare este strict interzisă arderea miriștilor sau vegetației
ierboase, fără o autorizație emisă în prealabil, de autorități. Totodată, în această perioadă se va
asigura transportul de apă potabilă în zonele care ar putea fi afectate de secetă. În punctele
aglomerate se vor amenaja puncte medicale pentru populație.

Arderea miriștilor se va face doar respectând o serie de reguli stricte:
· Condiții meteo fără vânt;
· Împărțirea zonei în parcele de maximum 10 hectare, în fâșii arate și izolarea zonei față de
construcții, culturi vecine, fond forestier;
· Arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea
permisului de lucru cu focul prin grija primarului;
· Arderile se vor desfășura numai pe timp de zi și cu supraveghere permanentă;
· Arderile se vor face numai sub supravegherea personalului autorizat, specializat în intervenții
de urgență;
· Arderea suprafețelor mai mici de 5 hectare se va face după asigurarea substanțelor necesare
stingerii focului.

În caz de caniculă se recomandă populației, în special bătrâni, bolnavi și copii mici:
· Să se protejeze în perioada caniculei evitând expunerea prelungită la soare;
· Să evite să iasă din casă sau să aibă o activitate în spații expuse razelor soarelui între orele
11-18;
· Când totuși trebuie să iasă din casă, să poarte haine de culoare deschisă, dacă se poate din
fibre naturale;
· Să se consume minimum 1,5-2 litri de lichide pe zi;
· Copiii și persoanele cu risc, să consume cât mai multe fructe și legume proaspete, să se
ferească să mănânce alimente care nu sunt cumpărate din spații asigurate din punct de vedere
al igienei sanitare.
În perioadele caniculare/secetoase se vor lua următoarele măsuri care să contracareze
efectele negative ale acestora:
Operatorii economici sunt obligați să ia măsuri preventive și cu obligativitatea de a nu expune
direct produsele inflamabile în razele soarelui.
În caz de temperaturi caniculare (peste 35oC) și lipsă îndelungată de precipității se impune:
· Restricționarea utilizării focului deschis în curte și împrejurimi.
· Protejarea față de efectul direct al razelor solare a tuturor buteliilor-recipienți (cu accent pe
cele care conțin hidrogen) și a rezervoarelor/recipienților care conțin vapori inflamabili sau gaze
lichefiate sub presiune sau substanțe foarte inflamabile, astfel:
- Răciri cu perdele de protecție, cu apă rece la intervale de maximum 1,5 ore (timp de minimum
10 minute) în cazul temperaturilor atmosferice ce depășesc 40oC;
- Depozitarea recipienților și a buteliilor presurizate la umbră (respectiv sub copertine, șoproane
etc);
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- Verificarea periodică a nivelului de temperatură al recipienților;
- Se va asigura o atenție sporită supravegherii locurilor de depozitare a deșeurilor și resturilor în
scopul observării degajării de fum și apariația oricărui început de incendiu;
- Se vor colecta și îndepărta obiectele optice (inclusiv cioburile de sticlă) din apropiere care pot
acționa în anumite condiții drept concentratori de raze solare;
- Se va verifica zilnic de către persoana desemnată situația rezervelor de apă, instalațiilor
electrice, starea instalațiilor de gaze și a centralei energetice, starea legăturilor telefonice,
starea căilor de acces/evacuare etc.
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