INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 76 din 27 septembrie 2018

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Pentru asigurarea confortului termic în locuinţe, având în vedere temperaturile scăzute din
ultima perioadă, majoritatea cetăţenilor au început să utilizeze mijloacele de încălzire locală avute
la dispoziţie, unele persoane fără posibilităţi recurgând şi la instalaţii de încălzire cu improvizaţii,
confecţionate în regim propriu, în speranţa de a mai economisi nişte bani.
Datele statistice indică faptul că în perioada sezonului rece cele mai multe incendii, au fost
înregistrate la locuinţele particulare, majoritatea având drept cauză sistemele de încălzire improvizate,
nesupravegheate sau defecte. Devine astfel prioritar ca fiecare cetăţean să conştientizeze importanţa
respectării unui minim de măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, în scopul protejării vieţii
membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe care le deţine.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” atrage atenţia asupra
următoarelor reguli ce se impun a fi respectate astfel:

Obligaţiile consumatorilor de gaze naturale
 Să nu pună în funcţiune punctele de consum aprobate, înaintea efectuării recepţiei şi deschiderii
oficiale a gazelor de unitatea distribuitoare;
 Să anunţe de urgenţă biroul de reclamaţii al unităţii distribuitoare pentru orice defecţiune
survenită la instalaţia de utilizare şi ori de câte ori simt miros specific de gaze , atât în instalaţia
de utilizare , cât şi în instalaţiile de distribuţie;
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 Să nu permită şi să nu execute modificări ale instalaţiilor existente, racordări sau desfiinţări de
noi puncte de consum gaze naturale, decât pe bază de aprobări legale şi numai prin societăţi care
au agrement tehnic în acest sens;
 Să efectueze remedierea eventualelor defecţiuni ce pot apare la instalaţiile şi aparatele de
utilizare, numai prin societăţi agreate, cu personal calificat pentru asemenea lucrări;
 Să cureţe şi să menţină în stare de bună funcţionare, coşurile de evacuare a gazelor arse prin
societăţi de specialitate;
 Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o
persoană specializată;
 NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi
supraîncărcarea acesteia;
 NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
 Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
 NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
 NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
 Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea
sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;
 NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
 NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
 Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
 NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în
funcţiune.
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