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ăsuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece 

Veri 1caţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca 
acestea s � nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele 
combustib le din apropiere; 

• te cuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării
imediate a fisurilor; 

• c ăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
• m ntaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă

cu dimens uni de 0,50 x O, 70 m; 
• nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de

la focar de chisa şi nu supraîncălziţi sobele; 
• n lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de

încălzit. 
Pen ru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, 

recomand m următoarele masuri: 
• vehficarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
• interzicerea supraalimentării cu combustibil;
• al mentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de

funcţiona ; 
• c ăţarea periodică a conductelor de alimentare şi duzele de pulverizare.
O a tă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea

necorespu zătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a 
căror evit re trebuie luate următoarele măsuri: 

• n utilizaţi instalaţii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate
direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de 
material e ectroizolant etc.; 

• n suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici
care depăfesc puterea nominala a acestora; 

• ny utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
• Slllpravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune,

chiar dac
i
J sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu 

funcţione e la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni. 
O ltă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea 

şi exploa rea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos (butan). 
Pe tru înlăturarea acestora, trebuie luate urm�l.toarele măsuri: 
• ontarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;
• v rificarea etanşeităţii conductelor de G.P.L. cu apă şi săpun;
• :6 losirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcţionare;
• i terzicerea utilizării de recipiente G .P .L. improvizate, a funcţionării acestora în

poziţia c leat şi depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5 - 2 m de sursele de 
căldura. 
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