MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE
CANICULARE SAU SECETOASE

În perioadele caniculare sau secetoase, cetățenii sunt obligați să respecte
următoarele reguli:
- este interzisă utilizarea focului deschis în zonele afectate de uscăciune
avansată, precum și pe timp de vânt;
- este restricționată efectuarea, în anumite intervale din timpul zilei, a unor
lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin
degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;
- se asigură protejarea față de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze
lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
- supravegherea focului deschis cu asigurarea mijloacelor de primă
intervenție (găleți cu apă, stingătoare portabile de incendiu);
- supravegherea copiilor în vederea preîntâmpinării jocului acestora cu focul
în condiții și locuri în care se pot produce incendii;
- distrugerea prin ardere a resturilor vegetale de pe terenuri (miriști, stufuri,
tufărișuri sau vegetație ierboasă) se face numai după obținerea aprobărilor cerute
de legislația în vigoare și cu acceptul autoritățiilor competente pentru protecția
mediului, respectiv a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov;
- interzicerea fumatului și a foclului deschis în afara locurilor special
amenajate sau aruncarea la întâmplare a țigărilor și a chibriturilor aprinse;
- amplasarea depozitelor de combustibili, furaje și plante tehnice se va face la
distanțe de siguranță, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu
pericliteze vecinătățile;
- depozitarea buteliilor cu gaze petroliere lichefiate se va face într-un loc ferit
de căldură și de razele solare, unde nu există materiale combustibile sau
explozive, find controlate periodic spre a se constata dacă robinetele lor sunt bine
închise;
- verificarea periodică a instalației electrice, folosirea siguranțelor fuzibile
dimensionate corespunzător;
- depozitarea furajelor, apaielor și a altor materiale combustibile, după
posibilități, cât mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare de vară, cuptoare,
magazii, etc.;
- depozitarea lichidelor inflamabile numai în recipiente metalice, într-un loc
ferit de căldură și de razele solare.
Persoanele fizice și juridice au obligația morală și legală de a respecta în
orice împrejurare normele de prevenire și stingere a incendiilor și să nu
primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul!

