Să fie asigurate mijloace tehnice de
primă intrevenţie
Să se cunoască procedura de anunţare
în caz de incendiu
- pungi de plastic).
În apropierea brazilor să nu existe
materiale combustibile

În speranţa că recomandările noastre
vă vor fi de ajutor POLIŢIA LOCALĂ
SECTOR 1 vă urează Sărbători
fericite cu bucurii şi împliniri, alături de
cei dragi!
Să vă găsească Moşul cu masa bogată
şi sufletul curat!

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

P R I M ĂR I A
SECTORULUI
POLIŢIA LOCALĂ
SECTOR 1
Telefonul Cetăţeanului

1

021/9540

Suntem în pragul Sfintelor Sărbători de
iarnă, care ne dau putere să fim mai buni,
mai generoşi şi mai curajoşi. Ne dau prilejul
de a ne întâlni cu cei dragi, de a transmite
gânduri bune tuturor oamenilor care ne-au
fost alături și de a ne distra. Pentru a evita
producerea unor evenimente nedorite si
chiar periculoase in preajma sărbătorilor de
iarnă, vă recomandăm câteva reguli de care
trebuie să ţineţi cont cu această ocazie:
ALEGEREA LOCULUI PENTRU POMUL
DE CRĂCIUN

disponibil 24 ore din 24

SEDIU: Str. Prometeu nr.26, Sector 1
Centrală : 021 / 232.66.35
Fax: 021 / 232.28.87
BIROUL PREVENIRE SITUAŢII DE
URGENŢĂ
VĂ RECOMANDĂ

REGULI DE PREVENIRE A
INCENDIILOR CU OCAZIA
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Fie ca toate visele pe care le făuriţi în
aceste zile pline de feeria Sărbătorilor
să se împlinească şi drumul străbătut
pentru realizarea lor să vă aducă
bucurie şi pace în inimi, iar în case,
fericire şi belşug!

LA MULŢI ANI !

 bradul va fi amplasat astfel încât să nu
blocheze căile de acces şi evacuare;
 pomul se va aşeza departe de sobele în
care se face foc, de calorifere, sau de alte
aparate de încălzire
 se va lăsa distanţă faţă de perdele,
draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau
ţesături
 sub brad nu se vor aşeza lucruri care se
aprind sau ard uşor.
 nu este recomandat suportul de lemn;
pentru aşezare se recomandă un vas mare
umplut cu piatră;
 în cazul folosirii unui trepied, acesta va
avea dimensiuni mai mari astfel încât să
asigure o cât mai bună stabilitate a
pomului.

DECORAREA POMULUI DE
CRĂCIUN

 Folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni
electrice fără defecţiuni ori improvizaţii
 Nu solicitaţi excesiv instalaţia electrică
prin utilizarea simultană a mai multor aparate
electrice
 Nu lăsaţi becurile electrice aprinse când vă
culcaţi sau când plecaţi de acasă
 Distanţa de protecţie dintre brad şi
materiale combustibile sau aparate electrice
este de cel puţin 30 cm.
 Păstraţi elementele de decor şi felicitările
confecţionate din hârtie, carton sau materiale
plastice la distanţă de reşouri, becuri cu
incandescenţă, artificii sau lumânări.
FOLOSIREA ARTIFICIILOR

 Acordaţi o mare atenţie la utilizarea focurilor
de artificii! Acestea nu sunt jucării, ci materiale
care pot produce accidente grave.
 Nu permiteţi copiilor să se joace cu artificii,

petarde sau alte pocnitori artizanale
 Achiziţionaţi-le
doar din magazine
autorizate
 Nu aruncaţi artificii de la balcon; ele pot
ajunge în balcoanele vecinilor şi produce
incendii.

UTILIZAREA LUMÂNĂRILOR

 Montaţi
lumânările
în
suporturi
incombustibile
 Nu
amplasaţi
lumânări
aprinse
în
apropierea
bradului,
decoraţiunilor
ori
materialelor combustibile
 Nu lăsaţi niciodată copiii sau animalele să
se joace în apropierea lumânărilor aprinse
 Amplasaţi întotdeauna lumânările pe o
suprafaţă netedă, rezistentă la căldură. Vasele
metalice în care sunt fixate lumânările pot topi
suprafeţele din material plastic pe care sunt
aşezate.
 Stingeţi întotdeauna lumânările înainte de a
le muta sau de a merge la culcare
TĂIEREA PORCILOR

 Alegeti locul de pârlire al porcilor la o
distanţă de siguranţă faţă de construcţii sau
depozite de furaje
 Confecţionaţi afumătorile din zidării de
cărămidă şi materiale incombustibile
 Amplasaţi-le independent de celelalte
materiale de construcţie din gospodărie

UTILIZAREA BUTELIILOR DE GAZE

Buteliile de gaze utilizate la pârlirea
porcului trebuie amplasate la distanţe de
siguranță faţă de arzător iar furtunurile să
fie prevăzute la capete cu coliere de fixare
Pentru creşterea presiunii din butelii,
acestea nu vor fi apropiate de flacără; în cel
mai rău caz, utilizaţi apă fiartă
Să aveţi în apropiere o rezervă de apă
Nu utilizaţi instalaţii improvizate pentru
pârlirea porcului
Nu utilizaţi buteliile în apropiere de fânării
şi pe vânt puternic
RECOMANDĂRI PENTRU
ORGANIZATORII
PETRECERILOR DINTRE ANI

Numărul
de
persoane
să
nu
depăşească capacitatea maxim admisă,,
prevăzută în documentaţiile tehnice
Să fie asigurate culoare şi căi de
evacuare libere, marcate şi iluminate
corespunzător

