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Buletin Informativ – 26.04.2013 - “Recomandări de weekend”
Ne așteptăm în aceast sfârşit de săptămână, în care se anunţă o vreme
frumoasă, la o afluenţă mare de public către zona montană, zonele cu verdeață din
jurul localităților urbane şi locurile de agrement organizate în aer liber.
Atunci când cetăţenii nu respectă măsurile de prevenire a incendiilor, distracţia se
poate transforma în adevărate dezastre pentru mediul înconjurător, dar şi pierderi de
vieţi omeneşti şi bunuri materiale.
Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente în această perioadă,
Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa recomandă cetăţenilor
care doresc să se relaxeze la un grătar în aer liber, turiştilor şi amatorilor de drumeţii
montane să respecte următoarele măsuri preventive:
 instalarea corturilor şi grătarelor se face numai în locurile de popas special
amenajate în acest sens;
 focurile pentru prepararea mâncării pot fi aprinse doar în locurile special
amenajate, cât mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă
excesivă ori în condiţii de vânt;
 supravegherea permanentă a arderii ;
 la plecare, se va stinge focul, asigurându-vă că acesta a fost stins complet;
 dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 supravegheaţi în permanenţă copiii;
 resturile de ţigări nu se aruncă la întâmplare;
 menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile,
resturile de mâncare ori sticlele;

 anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observaţi la 112 !
Cetăţeni, nu uitaţi ! Protejând natura, protejaţi viaţa, mediul şi bunurile.
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sau defecţiuni, precum şi lăsarea lor în priză nesupravegheate.
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 în spaţiile de cazare este interzis utilizarea aparatelor electrice cu improvizaţii

