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În marea lor majoritate incendiile la apartamente sunt provocate de neglijenţa
populaţiei în exploatarea aparaturii de uz casnic, nerespectarea regulilor privind
fumatul precum şi datorită defecţiunilor la instalaţiile electrice şi la mijloacele de
încălzit şi de gătit (sobe, radiatoare, reşouri, aragazuri etc.). Pentru preîntâmpinarea
unor astfel de evenimente cu urmări nefericite populaţia trebuie să respecte o serie de
reguli şi măsuri specifice:
 NU depozitaţi substanţe inflamabile în bucǎtǎrii;
 NU utilizaţi aparaturǎ electricǎ cu defecţiuni sau improvizaţii;
 NU lǎsaţi copiii singuri în casǎ cu chibrituri sau lumânǎri;
 NU utilizaţi vase metalice în cuptoarele cu microunde;
 Utilizaţi doar centrale termice certificate conform legii;
 NU vǎ aşezaţi în pat sau fotoliu cu ţigara aprinsǎ. Existǎ riscul sǎ aţipiţi şi sǎ
daţi foc patului sau fotoliului;
 NU puneţi, aproape de pat , perdele sau alte materiale combustibile, reşouri,
radiatoare sau alte aparate de încǎlzit.
 Orientaţi radiatoarele, reşourile cu suprafaţa radiantǎ cǎtre camerǎ.
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL UNUI INCENDIU ÎN APARTAMENT
 Instruiţi-vǎ membrii familiei cu privire la modul de comportare în cazul izbucnirii
unui incendiu;
 NU blocaţi cǎile de evacuare prin depozitarea diverselor materiale ( biciclete,
cǎrucioare etc.).
 În cazul izbucnirii unui incendiu ajutaţi la evacuarea tuturor persoanelor şi nu
creaţi panicǎ;
 Închideţi uşa de la camera incendiatǎ deoarece, în acest fel, se limiteazǎ
extinderea incendiului;
 În cazul inundǎrii cu fum a apartamentului deplasaţi-vǎ în genunchi întrucât la
nivelul pardoselii existǎ mai puţin fum;
 NU folosiţi pentru evacuare lifturile deoarece inundarea cu fum a casei lifturilor
asociatǎ cu o defecţiune a acestora poate duce la asfixierea dumneavoastrǎ;
 Utilizaţi pentru evacuare doar casa scǎrilor;
 NU vă întoarceţi în clădirea incendiatǎ dupǎ acte, bani sau alte lucruri de
valoare.
VIAŢA DUMNEAVOASTRǍ ESTE MAI IMPORTANTǍ!
Aşteptaţi venirea pompierilor în afara clǎdirii. La venirea acestora informaţi- i despre
situaţia din clădire şi despre eventualitatea existenţei altor persoane în clǎdire.
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Incendiile în şcoli pot provoca, prin amploarea lor, multe pagube umane şi materiale. Factori,
precum timpul mare de descoperire a unui incendiu, momentul întârziat al alarmării persoanelor aflate
în pericol, necunoaşterea clădirii şi o modului de comportare de către persoane, pot întârzia începutul
evacuării sau pot conduce la alegerea unui drum mai lung până la ieşire în locul drumului scurt.
Pentru a evita producerea unor astfel de situaţii, vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri
de prevenire:

Căile de evacuare şi salvare din unitãţile de învãţãmânt (coridoare, scări, ieşiri) trebuie
să fie permanent utilizabile, iar lãţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate
pentru sucuri, dulapuri, etc.

Uşile trebuie ţinute permanent închise. În caz de incendiu, pe timpul parcurgerii
traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără însă a le bloca.

Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de învăţământ.

Semnalul de alarmare trebuie sã fie cunoscut de cãtre profesori şi elevi. Se
recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoţel,
megafon,etc.).

Stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de funcţionare.

Clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă
acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până
în exterior este cea mai scurtă.

În cadrul orelor speciale, în baza programei de învăţământ, elevilor li se vor transmite
cunoştinţele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor.

În fiecare sală de clasă se vor afişa instrucţiunile pe care elevii şi profesorii trebuie sã le
cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare.

Profesorii au rolul de ai instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea generală în
domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a
comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. La predarea acestor cursuri pot
participa şi pompierii militari.

COMPORTAMENT ÎN CAZ DE PERICOL

Directorul şcolii, profesorii sau personalul administrativ al şcolii pot declanşa alarma şi
vor anunţa forţele de intervenţie respectând principiul gradual.
Evacuarea clădirii are întâietate stingerii incendiului.

Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului. Se vor utiliza căile de
evacuare şi salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte (ghiozdane, obiecte de vestimentaţie,etc.).

La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toţi elevii au ieşit din încăpere.

Elevii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă.

Profesorul face prezenţa şi anunţă rezultatul directorului şcolii sau
responsabilului p.s.i. din şcoală.

Pompierii sunt întâmpinaţi de directorul şcolii (reprezentantul acestuia), care îi
informează cu privire la:

numărul şi locurile posibile din şcoală în care mai sunt persoane;

situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare;

locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia;
alte date solicitate de forţele de intervenţie

