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Buletin Informativ – 27.01.2012 - Vine gerul - Atenţie la utilizarea sistemelor de
încălzire!

Statisticile anilor anteriori au arătat că în perioada sezonului rece se manifestă
vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii
produse la gospodăriile populaţiei, cauzate în principal de sistemele de încălzire
(sobe cu/fără acumulare de căldură, coşuri pentru evacuarea fumului) şi instalaţiile
electrice, exploatate necorespunzător, evenimente care pe lângă faptul că vă pot lăsa
fără locuinţă acum, în plină iarnă, se pot solda şi cu victime omeneşti.
Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii au scăzut, pentru siguranţa
dumneavoastră şi pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Serviciul
Prevenire din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte cetăţenilor care
utilizează pentru încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de
încălzire, câteva măsuri elementare ce trebuie respectate în această perioadă:
 Asiguraţi verificarea periodică, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a
sobelor şi a coşurilor de fum de către persoane specializate;
 Nu utilizaţi combustibili solizi pentru alimentarea sobelor racordate la sisteme
de alimentare cu gaze naturale, pentru evitarea înfundării sau supraîncălzirii
coşurilor de fum. Folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost
destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
 NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă, aşezând în dreptul acesteia, pe podea,
o tăviţă metalică;
 NU aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei, a aparatelor de

părăsi locuinţa sau de a adormi;
 NU utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare,
dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
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 Stingeţi focul din sobă şi decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a
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încălzire electrice sau pe acestea;

 NU suprasolicitaţi reţelele electrice prin folosirea simultană a mai multor
consumatori;
 Nu folosiţi buteliile cu gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune, cu
garnituri deteriorate sau cu furtun de cauciuc fisurat;
 Aerisiţi întotdeauna camera înainte de aprinderea focului la aragaz sau sobe
alimentate cu gaze naturale;
 Verificaţi periodic etanşeitatea instalaţiei alimentare cu gaze numai cu
personal specializat/autorizat;
 Aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se face
respectând principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi
apoi manveraţi robinetul de alimentare cu gaz);
 NU depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile
sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde
de la coşurile pentru evacuarea fumului;
 NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de
încălzire electrice în funcţiune.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.
„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”
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