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Incendiile din mediul rural se produc, în mare măsură, datorită unor cauze cum
a r f i:
-

necurăţarea coşurilor şi a hornurilor de la sobe;
utilizarea improvizaţiilor la instalaţiile electrice;
utilizarea focului deschis fără respectarea regulilor de prevenire a incendiilor;
utilizarea afumătorilor improvizate;
jocul copiilor cu focul;
amplasarea necorespunzătoare a depozitelor de furaje.

PENTRU EVITAREA CAUZELOR GENERATOARE DE INCENDII
RECOMANDĂ RESPECTAREA URMĂTOARELOR REGULI DE PREVENIRE:

SE


NU suprasolicitaţi instalaţia electricǎ, utilizând simultan mai mulţi
consumatori.

NU depozitaţi furajele sub reţelele electrice , în apropierea drumurilor
publice sau a pǎdurilor.

NU aruncaţi cenuşa fierbinte în apropierea depozitelor de furaje.

NU intraţi în grajduri sau în alte adǎposturi de animale cu lumânǎri,
chibrituri sau lǎmpi cu flacǎrǎ deschisǎ.

NU utilizaţi instalaţii electrice improvizate în grajduri sau în alte adǎposturi
de animale.

NU depozitaţi furaje în cantitǎţi mari în adǎposturile pentru animale sau
grajduri.

NU utilizaţi pentru amenajarea grajdurilor, clǎdiri vechi care au instalaţii
electrice cu un grad avansat de uzura.

NU folosiţi afumǎtori improvizate în podurile caselor prin scoaterea
cǎrǎmizilor din coşuri.

NU uscaţi hainele pe sobǎ şi nu depozitaţi substanţe combustibile între
sobǎ şi perete.

NU folosiţi pentru aprinderea focului în sobǎ, substanţe care degajǎ vapori
inflamabili ( benzinǎ, diluant etc).
Pentru executarea focului deschis trebuie sǎ respectaţi urmǎtoarele mǎsuri
preventive:
NU ardeţi resturile vegetale atunci când bate vântul;
NU folosiţi focul deschis la lǎsarea serii sau noaptea;
NU lăsaţi focul nesupravegheat;
NU aprindeţi resturile vegetale la o distanţă mai micǎ de 100 m faţǎ de
pǎduri;
Curǎţaţi zona unde veţi folosi focul deschis astfel încât sǎ înlăturaţi
pericolul extinderii acestuia;
Pǎstraţi în apropiere douǎ găleţi cu apă şi o lopatǎ;
Dupǎ ce focul s-a stins acoperiţi cenuşa cu pământ.
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Deşi sunt mai rare incendiile de pădure necesită o desfăşurare mai amplă a
forţelor de intervenţie.
Prin amploarea lor şi modul de manifestare, incendiile de pădure pot afecta
grav mediul înconjurător precum şi aşezările omeneşti din imediata lor apropiere.
Măsuri de prevenire a incendiilor la păduri:
 NU utilizaţi surse de foc în pădure.
 NU faceţi focul în pădure dacă este vânt sau secetă.
 Dacă există condiţii prielnice pentru a face un foc în pădure alegeţi un loc
fără vegetaţie.
 NU lăsaţi niciodată focul nesupravegheat.
 Înainte de a pleca stingeţi focul cu apă şi acoperiţi jarul cu pământ.
 Este interzisă arderea resturilor vegetale la o distanţă mai mică de 100 m
faţă de zonele forestiere.
 Este interzisă aruncarea resturilor de ţigări aprinse în pădure.
În cazul miriştilor, pentru evitarea unor incendii de proporţii se vor respecta
următoarele măsuri preventive:
 Maşinile echipate cu motoare cu combustie internă trebuie să aibă:

sistemele de aprindere, alimentare, carburaţie şi de distribuiţie perfect
reglate pentru a se preveni explozii false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze în
stare arzândă.

rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu
carburanţi etanşe şi fără pierderi.
 Incendierea miriştilor se va face numai cu acordul Gărzii de Mediu şi cu
înştiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Incendierea miriştilor se va
face numai pentru distrugerea dăunătorilor.
 La incendierea miriştilor se vor lua următoarele măsuri preventive:

Izolarea locului ce urmează a fi incendiat prin crearea unor fâşii paralele
arate. Lăţimea fâşiei de izolare va fi, faţă de drumuri şi masive păduroase de 20 m iar
faţă de calea ferată de 50 m.

Se va asigura şi prezenţa unor mijloace de stingere cum ar fi
autospeciale, cisternă, rezervoare de apă etc.
 Se interzic fumatul, aruncarea resturilor de ţigări aprinse în astfel de zone,
recomandându- se totodată colectarea şi evacuarea obiectelor de sticlă şi a celor din
plastic (pet-uri).

