Măsuri de prevenire a incendiilor ( specifice sezonului rece )
Adresăm tuturor cetăŃenilor rugămintea de a respecta cu stricteŃe măsurile
recomandate de protecŃie împotriva incendiilor, astfel încât să se evite pericolul
izbucnirii unor incendii .
La mijloacele de încălzire :
• Sobele fără acumulare de căldură, din metal, se vor monta pe postament de
cărămidă, cu grosimea de 25-30 cm, ce va depăşi soba - în lateral cu 25 cm în
jurul sobei şi 50 cm în faŃa focarului ;
• DistanŃa faŃă de pereŃii încăperii va fi de minim 70 cm – la pereŃii de cărămidă
şi 1 m faŃă de pereŃii combustibili - din lemn ;
• Nu se vor lăsa la uscat lemne sau rufe la distanŃe mai mici de 1m faŃă de
sobele metalice şi 50 cm faŃă de cele din teracotă ;
• Nu se va aprinde focul în sobe cu lichide inflamabile ;
• Pe timp geros nu supraîncălziŃi sobele, prin căldura radiată, acestea pot
aprinde obiectele din jur ;
• Se vor verifica, repara şi curăŃa sobele şi coşurile pentru evacuarea fumului şi
gazelor fierbinŃi de către persoanele autorizate ;
• Nu se vor folosi sobele cu uşi defecte, cu crăpături sau neetanşe ;
• Depozitarea jarului şi a cenuşii se va face în gropi special amenajate ;
Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului :
 Coşurile din zidărie vor fi izolate faŃă de elementele combustibile ale
planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm;
 În spaŃiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de
azbest ;
 La trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanŃă de cel puŃin 10 cm între
faŃa exterioară a zidăriei coşului şi elementele combustibile ale
acoperişului; nu este permis ca în coşuri să fie încastrate elemente
combustibile ale acoperişului sau planşeului;
 Coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,8 m ;
 Coşurile de zidărie vor fi periodic verificate şi întreŃinute ;
La apartamentele din blocuri
• Nu folosiŃi sobe, radiatoare electrice ori alte mijloace de încălzire
neomologate ori improvizate şi fără a fi supravegheate permenent ;
• Centralele termice de apartament vor fi montate şi verificate numai de către
firme autorizate în acest scop ( solicitaŃi firmelor de service verificarea
funcŃionării acestora) ;
• Nu montaŃi centrale termice şi boilere pentru apă caldă în alte spaŃii decât cele
admise de reglementările în vigoare – camere de dormit, băi, etc. ;
• Nu folosiŃi pentru încălzire aparate de aragaz în spaŃii fără aerisire şi
nesupravegheate ;

