CE SĂ FACEȚI DACĂ HAINELE AU LUAT
FOC?
OPRIŢI-VÃ !
Nu alergaţi. Nu veţi face
- pungi de plastic).
decît să aprindeți și mai
tare flăcările
ARUNCAŢI-VÃ PE
PODEA !
ROSTOGOLIŢI-VÃ
!
Întindeți-vă pe jos și
rostogoliți-vă. Astfel va fi
mai greu ca focul să se
extindă.

Pentru cel mai mic
incendiu apelează
telefonul de urgenţă

112
Ce trebuie să faci?
 Dacă este posibil, cere mai întâi ajutorul unui
adult
 Dacă nu, apelează 112 şi explică situaţia
operatorului, descrie-i cazul şi comunică-i
operatorului numele, adresa şi numărul de
telefon.

În cazul în care nu
puteţi sã vã evacuaţi în
condiţii de siguranţã
(culoare pline de fum
sau diverse obstacole
pe cãile de evacuare)

vă întoarceţi în clasă şi vă aşezaţi în dreptul
ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri şi
salvaţi.

Să nu ne jucăm cu focul!

FOCUL PRIETEN NEMILOS
MUNICIPIUL BUCUREŞTI

P R I M ĂR I A
SECTORULUI

POLIŢIA LOCALĂ
SECTOR 1
Telefonul Cetăţeanului

1

021/9540
disponibil 24 ore din 24

SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1
Centrală : 021 / 232.66.35
Fax: 021 / 232.28.87
BIROUL PREVENIRE PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
VĂ INVITĂ - SĂ INVĂŢĂM IMPREUNĂ
CUM SĂ PREVENIM INCENDIILE

Vechile legende ale grecilor spun că
Prometeu ar fi furat focul de pe Olimp si l-ar
fi dăruit oamenilor, pentru ca aceştia să se
bucure de binefacerile lui.
Multe din lucrurile care ne înconjoară
sunt realizate cu ajutorul focului. Focul îl
ajută la prepararea hranei, la iluminat, la
încălzire, la prelucrarea metalelor, etc.
Flacarile binefacatoare si cuminti ce ard, se
pot transforma într-o secundă in monştri
uriaşi şi distrugători.
Când focul nu mai
poate fi controlat, este
vorba despre un
INCENDIU
Ce este un incendiu?
Focul degajă in acelasi timp căldură, lumină
si flăcări prin arderea unor materiale ca:
lemn, hartie, plastic, textile. Incendiul este
un foc scăpat de sub control, adică pe care
oamenii nu-l mai stăpanesc si care se
răspândeşte repede. Incendiul distruge
clădiri, arde păduri si bunuri, omoară oameni
si animale.
De ce arde focul?
Focul are nevoie de trei lucruri: un
combustibil (un material care poate să ardă),
căldură si oxigen. Daca un singur lucru
lipseste, focul nu se poate produce. Acest
lucru este bine de stiut pentru că te poate
ajuta să te aperi in caz de incendiu.

De ce este focul periculos?
 Focul scoate fum
Fumul este opac, adica nu se vede prin el.
Acesta ii poate face să se rătăceasca pe cei
care caută o iesire si ingreuneaza actiunile
de salvare ale pompierilor.
 Focul degajă gaze otravitoare
Respirarea fumului de către oameni este
foarte periculoasă şi este principala cauză a
morţii în incendii. Prin arderea materialelor
combustibile se produc gaze, cum ar fi
monoxidul şi dioxidul de carbon. Aceste gaze
sunt foarte periculoase şi produc moartea.
 Focul face totul scrum
Temperatura focului este foarte mare. De
exemplu, temperatura aerului intr-o casă
care arde poate ajunge la 650 de grade
Celsius, iar in casa scarilor poate atinge si
1200 de grade Celsius. Gandeste-te ca apa
care fierbe are 100 de grade Celsius si nu
poti tine mâna in ea. Focul face scrum tot
ce-i stă in cale.
 Focul se raspandeste repede
Focul se răspândeste foarte repede. Atâta
vreme cât are aer si materiale de ars, el
creşte, creşte si se intinde. Specialistii spun
ca pentru a stinge un foc in primul minut de
la producerea sa ai nevoie de o cana de apa,
dupa doua minute de o galeata, dupa trei
minute de o cisterna.
REŢINEŢI ! Nu orice foc este un
incendiu! Exemplu: focul de tabără, flacăra

de la aragaz sau flacăra din şemineu nu sunt
incendii.

CUM SĂ PREVENIM INCENDIILE
Nu vă jucaţi la aragaz !
Folosiţi aparatele electrocasnice doar în
prezenţa adulţilor !
Nu vă jucaţi la prize!
În laborator, nu amestecaţi alte substanţe
sau alte cantităţi decât cele cuprinse pe foaia
de lucru şi doar în prezenţa profesorului,
Nu încercaţi singuri acasă experimentele
de la şcoală sau acţiuni ce aţi văzut la
televizor!
NU VĂ JUCAŢI CU
FOCUL !
(brichete, chibrite,
lumânări aprinse)
Nu aprindeţi focul în grădini, la iarbă
verde, în pădure, lăsaţi în seama adulţilor!
Nu aprindeţi lumânări şi artificii în bradul
de Crăciun!
E INCENDIU - CE SĂ FAC ?
 Atunci când sunt şi adulţi în preajmã îi veţi
anunţa despre incendiu, după care veţi părăsi
imediat clădirea
 Dacă vă aflaţi într-o clădire incendiată,
ieşiţi imediat afară
 Daca părinţii pleacă de acasă, cereţi-le să
vă lase cheia de la intrare
 Nu te ascunde în dulap sau sub pat.
 Ajută-ţi şi frăţiorii, prietenii de joacă, colegii
mai mici pe timpul evacuării din clădire
 Înainte de a deschide o ușă, verificați dacă
este sau nu caldă. Dacă este caldă, nu o
deschideți - înseamnă că este foc pe cealaltă
parte.
În condiţii de fum, vă veţi
deplasa cât mai aproape
de sol.

COMPORTAMENT CORECT ÎN CAZ DE
ALARMARE – INFORMAŢII PENTRU
ELEVI
Urmaţi aceste semne
până ajungeţi în curte.

Păstraţi-vă calmul!
Nu alergaţi, sã nu vã
împiedicaţi, dar nu mergeţi
nici agale.
Ajutaţi colegii care au diverse
handicapuri. Este valabil şi
pentru cei cu handicap
temporar (de exemplu un
picior în ghips).
Nu vă luaţi ghiozdanul sau alte obiecte
personale şi nici nu vã întoarceţi dupa
acestea în clasã. Acestea vă vor
îngreuna
evacuarea.
Salvarea
oamenilor
primeazã
stingerii
incendiilor!!
În momentul declanşării alarmei de
incendiu, ascultaţi şi executaţi întocmai
sfaturile cadrelor didactice. Orice semnal de
alarmã trebuie sã fie luat în serios!!!
Când aţi ajuns în curte, îndreptaţivă spre locul de adunare marcat
corespunzător. Aici se va face
prezenţa de către cadrele didactice.

ATENŢIE!
Nu folosiţi liftul!

