MUNICIPIUL BUCUREŞTI

PRIMÃRIA
SECTORULUI

1

POLIŢIA LOCALÃ SECTOR 1

BIROUL PREVENIRE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ

GHID DE PREVENIRE
A INCENDIILOR LA GOSPODÃRII

ESTE MULT MAI UŞOR SĂ PREVII UN
INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI !
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Cauze frecvente de producere a incendiilor la locuinţele
şi anexele gospodăreşti.
Statistica din ultimii ani arată că la nivel naţional a
crescut îngrijorător numărul incendiilor la gospodăriile
cetăţenilor. Multe din evenimentele respective puteau fi
evitate dacă se luau la timp măsurile corespunzătoare.
Fenomenul se datorează în principal nerespectării regulilor
şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Incendiile produse la gospodăriile cetăţeneşti în ultimii
zece ani au fost generate în majoritatea cazurilor de:
Instalaţii electrice (16%)
Cauze principale:
- exploatarea instalaţiilor electrice cu
defecţiuni şi improvizaţii, utilizarea de
conductori electrici cu izolaţii îmbătrânite
sau neprotejaţi corespunzător faţă de
materialele combustibile;
racordarea
de
aparate
electrice
suplimentare,
concomitent
cu
supradimensionarea elementelor de protecţie (siguranţe
fuzibile), ceea ce a condus la supraîncălzirea conductorilor
electrici (circuitelor), topirea şi chiar aprinderea izolaţiilor
combustibile ale acestora sau producerea scurtcircuitelor,
urmate de incendiu.
Coşuri de fum (12%)
Cauze principale:
- necurăţarea periodică a coşurilor, ceea ce a
condus la depunerea de cantităţi mari de
funingine pe canalele de fum şi producerea
de scântei;
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- nerepararea, premergător sezonului rece şi ori de câte ori
este necesar, a crăpăturilor, fisurilor şi altor degradări
apărute în structurile coşurilor de fum.
Focuri deschise (16%)
Cauze principale:
- focurile în aer liber pentru arderea miriştilor,
tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei
ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe
timp de vânt puternic;
- focul în aer liber făcut în curţi şi la distanţe mici faţă de
materiale combustibile (lemn, hârtie, textile, furaje etc.);
- utilizarea în gospodării şi anexe ale acestora a lumânărilor,
făcliilor şi a lămpilor cu gaz sau de gătit cu petrol fără luarea
masurilor de prevenire.
Fumatul (12%)
Cauze :
- fumatul în magazii, şoproane, fânare, poduri,
depozite furaje şi alte locuri cu pericol de
incendiu;
- ţigara nestinsă, uitată sau aruncată la întâmplare
pe materiale combustibile.
Acţiuni intenţionate (9%)
Cauze:
- acţiuni de răzbunare sau generate de invidie;
-acţiuni pentru ascunderea unor fapte de
sustragere de bani sau bunuri, crime ori alte
fapte antisociale.
Mijloace de încãlzire defecete sau cu improvizaţii
(7%) :
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Cauze:
- sobe de teracotă sau sobe metalice crăpate, sparte;
- aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite
artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii
îndelungate sau lovirii.
Jocul copiilor cu focul (10%) :
Cauze:
- lăsarea la îndemâna copiilor a chibriturilor,
lumânărilor, brichetelor, petardelor;
- lăsarea nesupravegheată a copiilor.
Cenuşa, jar şi scântei de la sistemul de încălzire
(4%) :
Cauze :
- depozitarea cenuşii sau a
jăratecului
nestins
în
locuri
necorespunzătoare, în apropierea
şurilor, magaziilor de lemne şi de furaje.
Autoaprinderea :

Cauze:
- furaje, fân proaspăt sau ud ce a fost depozitat fără
posibilităţi de uscare şi aerisire;
- materiale textile (haine, diverse ţesături, lână, etc.) în stivă,
îmbibate cu grăsimi, amplasate lângă surse de căldură.
Aparate electrice sub tensiune :
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Cauze:
- fier de călcat sau alte aparate cu sau fără termostat lăsate
sub tensiune.
Pe fondul acestor neglijenţe s-a remarcat o creştere
îngrijorătoare a numărului de incendii la gospodării şi anexe.
Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieţi
omeneşti, victime ce au rămas cu infirmităţi pentru toată
viaţa, pierderi importante de bunuri materiale, uneori
agoniseala de-o viaţă întreagă a oamenilor.
PREVENIREA INCENDIILOR LA LOCINŢE
Prevenirea incendiilor în bucătării. Gătitul
Multe dintre incendiile din locuinţe izbucnesc în
bucătării ca urmare a neglijenţei persoanelor la folosirea
inadecvată a aparatelor de gătit sau a distragerii atenţiei în
timpul gătitului pentru o perioadă de timp.
Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gazpe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide
butonul aragazului.
Pentru a preveni producerea incendiilor în bucătărie
trebuie să respectaţi câteva reguli simple:
 Nu lăsaţi mâncarea pe foc nesupravegheată. Luaţi-o de
la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiţi bucătăria pentru
o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi
întârzieri neaşteptate. După ce aţi terminat de gătit,
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asiguraţi-vă că focul din sobă nu poate scăpa de sub control
sau opriţi din funcţionare aragazul.
 Atunci când gătiţi, evitaţi să purtaţi haine sintetice largi
(de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte
uşor.
 Aşezaţi cratiţa cu mâner astfel încât să nu cadă de pe
aragaz sau să se răstoarne în sobă peste foc.
 Curăţaţi şi îndepărtaţi depunerile de grăsime şi resturi
de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc
uşor.
În bucãtãrii este INTERZIS:
 Sã pãstraţi lichide combustibile (excepţie face uleiul de
gãtit) sau uşor inflamabile
 Sã pãstraţi alte bultelii cu gaze lichefiate în afara celei
care alimenteazã aragazul
 Sã utlizaţi la aparatele electrice de gãtiti cordoane de
alimentare cu izolaţia strãpunsã, improvizate sau cu
ştechere defecte
maşinile
de
gãtit
în
funcţiune
 Sã
lãsaţi
nesupravegheate
 Sã depozitaţi lângã sobã lemne sau alte materiale
combustibile
 Sã lãsaţi cârpe, prosoape sau haine în apropierea
maşinilor de gãtit



Sã turnaţi apã peste uleiul care a luat foc ;
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 Sã folosiţi apã pentru stingerea focului izbucnit la
aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocutaţi.
Dacă nu dispuneţi de un stingător cu pulbere atunci, după
deconectarea aparatului de la reţeaua de alimentare cu
energie electrică, utilizaţi un prosop ud sau o haină pentru
înăbuşirea flăcării .

Cum se procedeazã când ia foc
mâncarea dintr-o tigaie
Opriţi alimenatrea cu gaze/energie electricã a
aragazului pe care este tigaia (dacã puteţi sã o faceţi în
siguranţã) şi lãsaţi-o sã se rãceascã.
NU aruncaţi tigaia pe jos sau pe
mobilierul de bucãtãrie şi NU turnaţi
apã peste ea !!!!!
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Stingeţi tigãile care sunt în flãcãri acoperindu-le cu un capac
sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului
de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.
Dacã nu reuşiţi sã stingeţi incendiul, iar acesta se
extinde, evacuaţi persoanele din casã, alertaţi vecinii şi luaţi
legãtura cu pompierii profesionişti sau voluntari.
BUTELIILE

Se interzice cu desãvârşire încercarea cu flacãrã a
etanşietãţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau
a furtunului: verificarea se face numai cu emulsie de apã cu
sãpun.
Se interzice aşezarea sau pãstrarea buteliilor de gaze
în apropierea oricãror surse de cãldurã ori sub acţiunea
directã a razelor solare.
Se interzice încãlzirea buteliior ori folosirea acestora în
poziţie culcatã, rãsturnatã sau înclinatã.
Nu folosiţi butelii lovite sau deformate, fãrã regulator de
presiune, cu furtun care prezintã crãpãturi sau lãrgiri la
capete.
Este interzisã trecerea (tranzvazarea) gazului din
butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii
improvizate.
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La racordarea buteliei aplicaţi de fiecare datã o
garniturã nouã, asigurând etanşarea perfectã prin
strângerea piuliţei cu cheia mecanicã.
Arsurile

 Pentru arsuri uşoare şi medii – se aplicã comprese cu apã
rece sau spirt şi se panseazã (atenţie, nu se sparg
bãşicile) ;
 Pentru arsurile grave sau datorate suprafeţei mari (peste
10% din suprafaţa corpului), accidentatul se va acoperi cu
un prosop curat şi se va transporta cât mai repede la
spital. Pentru alinarea durerilor se vor administra
calmante.
Este interzisã folosirea cremelor, unguentelor,
substantelor uleioase !!!!!!
Se folosesc pe cât posibil pansamente sterile sau cârpe
foarte curate, umezite. Nu se pune gheaţã în contact
direct cu tegumentul. Se acoperã pacientul pentru a
preveni pierderea de cãldurã.
În toate situaţiile apelaţi cât mai repede la medic !
Prevenirea incendiilor la aparatele electrocasnice
NU alimentaţi mai mulţi consumatori electrici
(radiatoare, plite
electrice, boilere) din acelaşi
prelungitor (sau din aceeaşi prizã) în acelaşi timp.
-9-

Conductorii se încãlzesc (mai ales în zona contactelor prizãştecher) şi izolaţia se topeşte, producând scurtcircuitul
electric.
NU lãsaţi aparatele electrice sub tensiune când nu le
folosiţi. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu.
Când pãrãsiţi gospodãria pentru o perioadã mai
lungã, scoateţi din prizã ştecherele tuturor aparatelor
electrice.
NU amplasaţi conductorii electrici aflaţi sub tensiune
sub covoare, mochete sau preşuri. Un scurtcircuit al
conductorilor electrici poate provoca aprinderea
izolaţiei şi implicit a produselor aflate deasupra.
NU utilizaţi aparatele electrice care au conductori
de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au
ştecher. Firele introduse direct în prizã, pe lângã
pericolul electrocutãrii, nu asigurã un contact bun şi
provoacã încãlzirea excesivã a conductorilor electrici.
NU amplasaţi perdelele sau alte materiale textile în
imediata apropiere a becurilor de tip incandescent
deoarece pot lua foc uşor.
NU aşezaţi ghivecele sau vazele cu flori pe
televizor sau frigider! Apa vãrsatã poate
produce scurtcircuit electric, favorizând astfel
apariţia unui incendiu.
Pentru remedierea aparatelor şi instalaţiilor electrice
defecte din gospodãria dumneavoastrã se apeleazã la
specialişti !!!!!!!
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Dacã trebuie sã întrerupeţi folosirea fierului de cãlcat pentru
o perioadã de timp (când pãrãsiţi camera sau vorbiţi la
telefon) ţineţi cont de urmãtoarele :
 scoateţi aparatul din prizã ;
 nu-l lãsaţi în contact direct sau în apropierea hainelor sau
a altor materiale combustibile ;
 aşezaţi-l în poziţie verticalã sau pe un suport special
amenajat ;
 respectaţi instrucţiunile de utilizare furnizate de cãtre
producãtorul fierului de cãlcat.
Prevenirea incendiilor la sobele de încãlzit cu lemne,
gaze si lichide combustibile
La exploatarea sobelor care funcţioneazã cu lemne
se vor respecta urmãtoarele reguli:

În faţa focarelor nu se vor amplasa materiale
combustibile la mai putin de 1,25m (lemne, motorinã) ;

NU lãsaţi materiale combustibile în spaţiile dintre sobã
şi perete şi NU uscaţi hainele pe sobã ;

NU folosiţi pentru aprinderea lemnelor din sobã,
materiale sau lcihide combustibile ce produc vapori
(benzinã, diluant) ;

Înainte de utilizare şi periodic, sobele de încãlzit şi
coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea
eventualelor fisuri, crãpãturi, înfundãri sau alte nereguli ;

Coşurile de fum vor fi tencuite pe toatã suprafaţa ;

In timpul funcţionãrii sobelor, uşiţa focarului va fi
menţinutã închisã şi zãvorâtã ;

Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalicã :
aceasta va asigura protecţia faţã de cãderea accidentalã
direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina
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incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar
veni în contact ;

Nu construiţi sobele şi coşurile de fum în jurul grinzilor
sau a altor elemente de construcţie care pot lua foc ;

Cenuşa şi jãratecul vor fi depozitate în gropi speciale,
iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apã ;

STINGEŢI FOCUL DIN SOBÃ
ÎNAINTE DE CULCARE!!!!!!
La exploatarea sobelor care funcţioneazã cu
combustibil lichid sau gaze se vor respecta urmãtoarele
reguli:

Verificarea periodicã şi menţinerea în bunã stare de
funcţionare a instalaţiilr (conducte, robinete, arzãtoare etc);

Nu se folosesc accesorii improvizate sau neomologate
(de exemplu furtun de cauciuc, record elastic, arzãtoare
construite artizanal);

Când se constatã prezenţa gazelor într-o încãpere, se
va proceda de îndatã la aerisirea acesteia ; aprinderea
focului se va face numai dupã înlãturarea cauzelor care au
determinat scãpãrile de gaze ;

Atenţie la prezenţa monoxidului de carbon produs de
arderea incompletã sau de coşurile de fum neinstalate sau
neîntreţinute corespunzãtor ; monoxidul de carbon este un
gaz inodor (fãrã miros), incolor (fãrã culoare), insipid (fãrã
gust) şi de aceea nu paote fi sesizat la timp, inhalarea lui
putând sã vã ucidã ;
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Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc
corespunzãtor (torţã, aprinzãtor etc.) cu respectarea
principiului « combustibil pe flacãrã » ;

Atât la aprinderea focului,cât şi la stingere, gazele vor fi
deschise şi respectiv închise, mai întâi de la robinetul
principal şi dupã aceea de la robinetul arzãtorului ;

Se vor respecta cu stricteţe instrucţiunile specifice de
funcţionare a aparatelor.
Prevenirea incendiilor provocate de fumat
Utilizaţi o scrumierã potrivitã, grea, care sã
nu se rãstoarne uşor şi care sã fie
confecţionatã dintr-un material care nu ia
foc. În scrumierã se recomandã sã puneţi puţinã apã, care
va favoriza stingerea rapidã a resturilor de ţigãri.
Aveţi grijã în mod special atunci când sunteţi oboist, când
luaţi somnifere sau când aţi consumat alcool. Este foarte
probabil sã adormiţi în aceste coniţii, fãrã sã vã daţi seama
cã tigarea dumneavoastrã este încã aprinsã.
Stingeţi ţigara în scrumierã – niciodatã în
coşul de gunoi – şi nu lãsaţi scrumul sau
ţigara sã ardã în scrumierã. Se recomandã
sã puneţi puţinã apã în aceasta pentru a
favoriza stingerea rapidã a resturilor de ţigãri.
Atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi-vã cã aţi stins-o cu
adevãrat. Mucurile de ţigarã incandescente pot cãdea pe
covor, ziare sau pe orice alt material combustibil şi astfel
poate lua foc întreaga casã.
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În fiecare an mor copii care provoacã incendii cu ajutorul
ţigãrilor, chibriturilor sau brichetelor, lucruri care nu ar trebui
sã fie la dispoziţia lor. Pãstraţi aceste obiecte în locuri unde
copii nu le pot lua !

Atenţie la fumat!! Poate fi oricând cauza
unui incendiu cu urmãri grave !!!!
Utilizarea lumânãrilor
Nu amplasaţi lumânãrile aprinse aproape
de tot ceea ce se poate aprinde uşor
(mobilier, perdele, ziare) .
Aveţi grijã sã nu amplasaţi lumânãrile
aprinse sau candela în locuri unde pot ajunge copiii şi
animalele, pentru a nu le rãsturna şi provoca incendii.
Mãsuri principale se iau la decorarea Pomului de
Crãciun :


Se interzice aprinderea lumânãrilor şi artificiilor în pom ;

Se interzice utilizarea instalaţiilor electrice de ornament
cu defecţiuni ori improvizaţii ;
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 bradul va fi amplasat astfel încât să nu blocheze căile
de acces şi evacuare;
 pomul se va aşeza departe de sobele în care se face
foc, de calorifere, sau de alte aparate de încălzire
 se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi
acoperiţi cu hârtie sau ţesături de cel puţin 30 cm.
 sub brad nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard
uşor.
 nu este recomandat suportul de lemn; pentru aşezare
se recomandă un vas mare umplut cu piatră;
 Nu lăsaţi becurile electrice aprinse când vă culcaţi sau
când plecaţi de acasă
Tăierea porcilor
 Alegeti locul de pârlire a porcilor la o
distanţă de siguranţă faţă de construcţii sau
depozite de furaje
 Confecţionaţi afumătorile din zidării de
cărămidă şi materiale incombustibile
 Amplasaţi-le independent de celelalte
materiale de construcţie din gospodărie

LISTA DE AUTOCONTROL ÎN LOCUINŢĂ
NEREGULI ŞI DEFICIENŢE POTENŢIALE CAUZATOARE DE INCENDII
Verificaţi:
 Dacă există o cantitate mare de materiale combustibile (cutii, îmbrăcăminte) şi
de mobilier dispuse în dezordine şi care îngreunează sau blochează deplasarea
persoanelor.
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 Nu blocaţi căile de evacuare (holurile,casa scării) depozitând tot felul de

materiale, coşuri de gunoi, cutii,
 Nu nu goliţi scrumiera în coşul de gunoi.
 Asiguraţi-vă că aţi stins ţigările, trabucurile sau pipele şi nu fumaţi în pat

niciodată, există riscul să adormiţi şi să daţi foc la aşternuturi
 Dacă utilizaţi des lumânări parfumate sau cu efecte estetice
 Nu amplasaţi lumînările aprinse foarte aproape de tot ceea ce se poate

aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare).
 Nu le lăsaţi aprinse atunci când vă duceţi la culcare.

 Nu păstraţi chibriturile şi brichetele în locuri accesibile copiilor.
 Nu lăsaţi fierul de călcat în priză nesupravegheat
 Stabiliţi împreună cu familia un loc permanent de păstrare a cheilor de la uşa
de intrare a apartamentului (de preferat holul). În caz de incendiu acest lucru
vă este de folos deoarece nu mai pierdeţi timp căutând cheile.
Ai mijloace de primă intervenţie (apă, stingătoare, pături, etc) ?
 Cel mai bun loc de amplasare a unui stingător portativ de incendiu este în

holul de la intrarea în locuinţă deoarece de acolo poate fi luat rapid ori de
câte ori este nevoie.

Verificaţi la bucătărie:
 Dacă aţi închis aragazul şi cuptorul după ce aţi terminat de gătit
 Dacă buteliile de gaze lichefiate sunt montate sau depozitate în apropierea
surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare
 Nu lăsaţi mâncarea nesupravegheată
 Stingeţi tigăile care sunt în flăcări cu un capac sau punând un prosop ud
peste acestea
 Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete,
neasigurate cu coliere la cele două capete
 Verifică etanşeitatea buteliei de aragaz cu spumă de săpun
 Inchide butelia de gaz după folosirea aragazului
 Dacă centrala cu gaze este neautorizată, este montată şi verificată de firme
neautorizate
Ai încheiat o asigurare imobiliară cu o casă de asigurări ?
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 Nu utilizaţi liftul pentru a vă evacua din bloc! Posibilitatea invadării cu fum a

casei liftului, asociată cu o defecţiune a liftului, poate duce la asfixierea cu
fum şi alte produse de ardere a persoanelor surprinse în acesta.
 Dacă locuiţi într-un bloc cu mai multe etaje, în cele mai multe cazuri, singura
cale de evacuare este casa scărilor, excepţie făcând parterul (aici se pot
utiliza pentru evacuare şi ferestrele).
 Dacă nu puteţi coborî pe scări:
 Închideţi uşile care despart camera unde a luat foc de restul
apartamentului.
 Aşezaţi cârpe, pături şi alte materialetextile umede avute la dispoziţie, în
jurul cadrului uşii, pentru a împiedica pătrunderea fumului în încăpere şi
deschideţi geamul pentru a respire aer curat, pentru a striga după ajutor.
Dacă nu puteţi deschide geamul,atunci trebuie să-l spargeţi.

Vă mulțumim pentru înțelegere !
PRIMĂRIA SECTORULUI 1
și
POLIŢIA LOCALÃ SECTOR 1
Telefonul Cetăţeanului

021/9540
disponibil 24 ore din 24
SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1
Centrală : 021 / 232.66.35
Fax: 021 / 232.28.87
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