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Av6nd in vedere cd in perioada sezonului rece se inregistreuzA foarte multe incendii, la

locuin{ele populafiei, vI transmitem alEturat mdsurile de apdrare impotriva incendiilor ce trebuie

avute in vedere:

l. M6suri pentru cregterea gradului de siguranfE a ceti{enilor;

2. Mdsuri de apdrare impotriva incendiilor pentru perioada sezonului de sdrbdtori;

3. Mdsuri de apdrare impotriva incendiilor la construirea, exploatarea gi intrefinerea

cogurilor pentru evacuarea fumului qi a altor mijloace de incllzire.

Cu deosebitl stimi,
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Spre deosebire de anii precedenfi activitlfile preconizate pentru perioada sezonului rece se
vor desf[gura sub impactul m[surilor/restrictiilor dispuse pentru prevenirea gi combaterea
efectelor pandemiei de COVID- 19. in acest context, gestionarea activitAfllor gi manifestdrilor cu
specifrcul s6rbltorilor de iarn6, respectiv adunlrilor publice organizate, prin tradi{ie, in luna
decembrie, necesitd o abordare diferit6, in care sunt impuse limitdri cu privire la numdrul de
persoane ce pot participa la acestea, respectiv mdsuri de protecfie sanitard a participan{ilor.

Inspectoratul pentru Situa{ii de Urgenf6 vI prezintl urmltoarele mSsuri:

o Mdsuri pentru creqterea gradului de siguran{d a cetdfenilor;
o M[suri de aplrare impotriva incendiilor pentru perioada sezonului de sdrbdtori;
o Mdsuri de apdrare impotriva incendiilor la construirea, exploatarea gi intretinerea

cogurilor pentru evacuarea fumului gi a altor mijloace de incllzire.

Misuri pentru cresterea gradului de sigurantl a cetitenilor

Organizarea gi desfrgurarea controalelor de prevenire a situafiilor de urgenlE de cdtre
sen'iciul voluntar pentru situatii de urgen{6, precum gi verificarea modului de respectare a
mdsurilor pentru diminuarea tipului de risc, in scopul prevenirii/limitdrii rispdndirii noullui
coronavirus SARS-CoV-2 la unitdlile de turism gi agreement, cu prioritate la cele la care se
inregistreazd aflux mare de turigti.

Se vor avea in vedere gi construc{iile gi amenajdrile destinate pentru:

. Spatiile comerciale de tip: supermarketuri gi piefe, tdrguri qi complexe comerciale;
o Distracfie gi agrement, tdrguri tematice specifice sezonului rece gi alte amenajdri similare

in cazul in care acestea se organizeazl;
o Ldcaguri de cult qi ansambluri mdndstiregti la care se inregistreazd, potrivit cazuisticii

anterioare, afluen{E mare de persoane;
o Zone unde se vor organiza evenimente legate de datini qi obiceiuri specifice sezonului

rece, dupd caz.

Angrenarea serviciilor voluntare pentru situafii de urgenfd in actiuni preventive gi pentru
asigurarea mdsurilor aferente desftgurdrii in siguranld a activit6filor organi zate la nivelul unitdtii
administrativ- teritoriale

Totodatd, se va acorda o atenfie deosebitd organizdrii, cu respectarea prevederilor legale, a
jocurilor de artificii, respectiv comercializdrii articolelor pirotehnice.

MEsuri de apirare impotriva incendiilor Ia construirea. exploatarea si intretinerea
cosurilor pentru evacuarea fumului fi a altor miiloace de incllzire

in urma scdderii temperaturilor pe timpul noptii, recomandlm cetdtenilor care utilizeazd la
inc[lzirea locuinfelor cu sobe sau aparate ori mijloace electrice de incdlzire, s5 ia urmltoarele
mdsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinfe:



1. Asigurafi verificarea, curdfarea qi repararea, daca este cazul, a cogurilor de fum de citre o
persoand specializat6;

2. NU folosili decdt materialul combustibil pentru carc a fost destinatd soba gi evitali
supraincdrcarea acesteia;

3. NU folosili soba decdt cu uqifa inchis6;
4. Agezafi o tAvip metalicd in fala sobei, in fafa uqifei;
5. NU ageza{i in apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
6. Stingefi focul din sob6 inainte de a p6r6si locuinfa;
7. NU adormi(i niciodatd cu soba aprins6;
8. Verificafi integritatea aparatelor qi mijloacelor de incdlzire electrice, iar in cazul in care

acestea sunt defecte, reparafi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpdrali-v6 altele noi;
9. Decuplafi aparatele de inc6lzire electrice inainte de a pdrisi locuinfa sau de a adormi;
10. NU l[sati niciodatd copiii nesupravegheafi cu soba aprins6 ori aparatele de inc[lz.ire

electrice in funcfiune.

Misuri de aplrare impotriva incendiilor pentru oerioada sezonului de sirbitori

Sirbdtorile de iarnl reprezinti momentele magice ce reunesc familiile in jurul urrui
simbol: bradul de Crdciun!

Pentru a nu acoperi clinchetul clopofeilor cu zgomotul produs de sirele maqinilor de
pompieri trebuie sa fie respectate urmitoarele reguli de prevenire a incendiilor:

o Nu aprindefi lumdnlri sau artificii in bradul de Cr6ciun sau in apropierea acestuia,
indiferent de natura acestuia, natural sau artificial.

o Nu utiliza{i instalatii/decorafiuni electrice cu defecliuni sau improvizafii! Putefi provoca
astfel un incendiu.

o Nu amplasafi bradul de Crdciun in apropierea unor surse de c6ldurd: sobe, calorifere sau
alte mijloace de incllzire.

o Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau alte tipuri de pocnitori artizanale.


