PRIMĂVARAATENŢIE LA FOCUL DESCHIS

Odată cu venirea primăverii şi începerii activităţilor specifice acestui anotimp de curăţare
a terenurilor agricole, curăţarea curţilor şi grădinilor, an de an se înregistrează incendii datorită
utilizării focului deschis.
Pentru reducerea numărului de incendii de vegetaţie uscată Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu reaminteşte măsurile de prevenire ce
trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a avita aceste evenimente, dar şi pierderile
de vieţi omeneşti şi bunuri materiale:
● Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
● Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement
şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la
distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole,
păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
● Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în
locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurânduse supravegherea permanentă a
arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
● Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu
pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv
10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum,
ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;
● Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se
pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de
creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
● După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea
focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;
● Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, mături, etc.) pentru
cazul în care focul scapă de sub control;
● Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza
permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă.
De asemenea la utilizarea focului deschis în gospodărie sunt interzise:
● Folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spaţii cu
pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere,
cât şi în lanuri de cereale, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora;
● Lăsarea aragazului aprins fără supraveghere ori cu sistemul de flacără de veghe
defect;

● Amplasarea aragazului ori a lămpilor de gătit cu petrol în apropierea unor elemente
combustibile: lambriuri, finisaje, textile, hârtie, etc;
● Verificarea cu flacără a etanşeităţii buteliei cu GPL, la montarea acesteia;
● accesul copiilor la sursele de aprindere ori în preajma focului fără a fi atent
supravegheaţi;
● Aprinderea focului în aer liber pe timp de vânt;
● Aprinderea focului pentru arderea resturilor vegetale din curţi şi grădini fără
amenajarea unor vetre care să fie amplasate la minim 10 m distanţă de construcţii,
dependinţe ori depoyite de furaje şi fără asigurarea unor mijloace tehnice de stingere
ca: găleţi cu apă, stingătoare, lopeţi, sape etc;
● Alimentarea focarului cu cantităţi de combustibil care să nu ducă la scăparea acestuia
de sub control şi propagarea în afara vetrei de ardere;
● Lăsarea focului nesupravegheat ori în grija copiilor;
● Părăsirea locului arderii fără a stinge complet focarul (jarul şi scănteile) cu apă; este
interzisă acoperirea jarului nestins cu pământ sau aruncarea acestuia la întâmplare.
Doar respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor vă pot salva viaţa şi bunurile
materiale.

