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Supravegheati copiii
nu-i lãsa i sã se joace cu chibrituri,
brichete sau alte surse de foc.
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                         E INTERZICES
utilizarea focului pe timp de secetã i n 
condi ii de vânt n pãdure sau apropierea ei.
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Fii Atent ! Fii Atent ! Fii Atent !
 la întâmplare.

NU ARUNCA
tigara aprinsã
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Nu oriunde!
Pentru un GRÃTAR
indreaptã-te in zone special amenajate
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Nu lãsa jarul nestins !
Acoperã-l cu pãmânt sau toarnã apã pe el 
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Menține curățenia !
aruncarea gunoaielor, resturilor de mâncare ori sticlelor
în locurile special amenajate, acestea putând contribui
la izbucnirea și/sau propagarea incendiilor.
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Păstraţi-vă calmul,
serviciile pentru situaţii de urgenţă vor interveni
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