7-DEC-E18 16:33 Frorn:ISU GILTI -

:

23546645

To:02364696

Pa9e:1E

MINISTERUL AFACERILOR 1NTERE
DEPARTAMENTLJL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA

•

INSPECTORATUL GENERA Ţ . PBNTRU SITUATH DE URGENTA
INSPECTOTuL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

NESECRET

.,GENERAL EREM]A GR1GORESC!Y AL JUDETULUI GALATI

Exemplar j /
Nr.2812398
Galaţi3O712.2018

•

Că(re,

•

UNITĂŢILE ADMINISTRATIV TERITORIALE
DINJUDEŢULGALAŢI

MUNiC1P1UL
PRIMARIE
•r_.

ri

DomnuluiPRfMAR

----

(( (î

iu

Având !n vcdere creşterea semniticativ ă a numărului de incendii pe timpul sezonului r
în contextul sărbătorilor de iarnă, vă trarismirein sintetizat care siint m ăsurile niinimale cle prevenire
a inceiidiilor ce trebuie cunoscute şi rcspectate de cetăţeni pe timpul sărbătorilor de iarnă şi în
general în tot sczonul rece, în scopul atl şărîî Ior la punctele de informare preventiv ă constituite la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
•

De asemenea, în vderea îndcplinirii obiectivului privind crc ştcrca gradUlUi de siguranţă a
cetăţeanultiî în contextul sărbătorilor de iarnă şi pe tiinpul sezonului rece, ve ţi dispune angrenarea
serviciîlor voluntare pentru situa ţii. de urgenţă în acţiuni preventive şi pentru asigurarea in ăsurilor
aferente desfăşurării în sguranţă a activităţilor orBaniite la nivelui unităţii adniinistrativteritoriale.
MĂSURI MINIMALE DE PREVENIRE A INCENDJ]LOR
PE TIMPUL SEZON[JLUI RECE

•

- nu utilizaţi instalaţiile de încăizire cu improvizaţii sau defeeţiuni;
- curăţarea coşurilor cle evacuaz-e a fWnU1Ui este o aiăsură de siguranţă ce trebuie Iuată pentru
evitarea iiiceiidiilor şia intoxicaţiilor cu monoxid cle carbon;
- în podul imobilelor, coşurile cle evacuare a fumului vor fi obligatoriu tCnCUIiC şi spoite cu var,
pentru a se observa Cu; tişurinţă eventualele fisuri;
- nu folosiţi sobe cu uşiţele sau cenuşarele defecte ori care nu se închid

- respectaţi distanţa de protecţie (mai mare de 0,50m), dintre sube şi materialeie combţistibile;
- în faţa sohelor alimentate cu cornbustibili solizi, pardoseala combustibil ă trebuîe protejat ă cu
o tablă rnetalică având dimeiisiunile de O,70x0,5Oin;
- nu utiiizaţi benzină şau inotorină pentni aprinderea focului în sob ă;
- se interzive, indiferenţ de situaţie alimentarea în exces şi supraîncălzirea sobelor;
- cenuşa şi jăratecul vor fi depozitatc în gropi speciale, la distanţe de siguranţă faţă de
gospodării. iar în condiţii de vânt, acestea se vor stinge eu ap ă
- nu f1osiţi afumătoare improvizate ori amplasate în niagazii, poduri, remize, sub şoproane sau

lăzgă inateriale combistibi1e;
- afutnătoarele se confecţionează din zidărie de cărmid ă sau alte materiale incombustibile şi se
amplasează independent fajă de celelaite construcţii din gospodărie.
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RECoMANDĂRI ÎN CAZ DF NINSORI ABUNDENTE, VISCOL
ŞI TEMPHATIJRI SCĂZUTE PENTRU CONDUCĂTORI AUTO

Înainte de începerea se.oaului rece, lu4 urm ătoarele m ăsuri
— acunulatorul şi sisternul de aprindere trebuie s ă fle în stare foarte bun ă iar bornele baterieî
curăţate;
— asiguraţi-vă că iiiveIu1 antigelului este suficîent pentru a evita !nghe ţare
- asiguraţi-vă că sistesnul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
— verif1caţi sistemul de acţionare aI ştergătoarelor de parbri asiguraţi uii nivel corespunzător
de licbid de curăţare;
- asiguraţi-vă că termostatul fiincţionează corespunzător;
- verif1ca4i funcţionarea farurilor şî luniinilor de avarie;
— verilica ţi dacă există fisuri în sistemul de eşapaxnent, reparaţi-lc sau înlocuiţi-1 dacă este
necesar; inhalarea monoxiduluî de carbon estc letal ă
- verif1c4 nivelul şi dcnsitatea uleiului; uleiuri grele coagulează rnai mu1t la temperaturi joase
şi nu sunt la fel de lubrifiante;
- folosiţi anvelopc pentns zăpadă şi dotaţi-vă cu lanţuri antideraparite;
— pregătiţi-vă să utilizaţi combustibil adecvat sezonului şi verificaţi filtrui cle aer,
- ţineţi apa departe de sistem utilizând aditivi şi nsenţinând plinrezervoruL
UtiIizisţi autotjir,smal, numtu dac ă dute absolut necesar. Dac ă trebuie sâ conduceji,
luaJJ urm ătouiek m ăsuri:
— circulaţi doar ziva, nicîbdată singur, şi anunţaţi cunoştinţele despre prograrnul dumneavoastră.
- folosiţi drumuri principale; evita ţi drumurile secundare considerate scurt ături.
in cazail în care auovekicu1ul esie înz ăpezii în afara Iocalil ăfilor, irebu,e s ă vă păAifafi
calmul şi să luafi urm ătoae1e naăsuri:
- trageţi pe dreapta. porniţi luxninile de avarie şi agăţaţi o cârpă pe antena radio ori la geam;
— sunaţi Ia 112pentru a comunica situaţia în care vă. ailaţi;
- rărnâneţi în autoturism până ce forţele de intervenţie vin să vă salvcze. Nu ieşiţ i dacă nu
vedeţi în apropiere c1ădire în care aţi putea să vă adăpostiţi. Atcnţie, distanţele sunt
distorsionate de zăpâda ViSCOIită. O clădire poate părea aproape, dar poate ffi prea departe
pentru a merge prin n ărneţii mari de zăpad ă
— porniţi motornl şi sisteniul de încălzire aproximativ 10 minute Ia fiecare or ă, pentru a nienţine
cald în interior. Când rnotorul funcţionează, deschideţi uşor o 1reastră pentru ventilaţie.
Acesta vă va protejaînipotriva iflllal ării iiioiioxidului de carbon. Curăţaţi periodie zăpada cle
pe ţeava de eapalnent
— xnişcaţi.-vă penlru a meiiţinc organisinul cald, evitând extenuarea
— nu adormîţi. O persoană trebuie sâ fie trează, în oricc moinent, pentru a vedea 1irţele de
salvare.
- beţi lichide pentru evitarea deshidrat ăru;
— aveţi ejâ să nu consurnaţi bateria autoturismului. Bateria este necesar ă la menţinereaîn
liincţiune a lurninilor, călduni şi radioului;
— porniţi lumina din interir pe timp de noapte pentrn ca echipele de salvare să vă observe;
— dacă visvolul a încett, şi este absolut necesar, p ărăsiţi rnaşina şi continuaţi druniul pejos.
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