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MASURI PRINCIPALE DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
DESTINATE CETATENILOR DIN MEDIUL RURAL
IN PERIOADA ANOTIMPULUI RECE
Respectarea regulilor si masurilor de prevenire la folosirea bucatariilor , cuptoarelor si masinilor de
gatit:
 este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastra sau pe sub streasina fara sa fie izolate pe partile
combustibile ale constructiei. Izolatia se face pe o distanta de 40 cm de o parte si de alta a locului de
trecere, prin lasarea unei distante de 15 cm intre fata exterioara a burlanului si elementele combustibile,
precum si prin imbracarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vata de sticla tencuita sau cu un strat
echivalent de azbest. Cand acoperisul este construit din material combustibil, nu este permisa scoaterea
burlanului sub streasina;
 este interzisa aruncarea la intamplare, pe langa furaje, suri, grajduri sau alte materiale combustibile, a
cenusii. Cenusa se va depozita intr-o groapa anume amenajata, dupa ce mai intai a fost stins cu apa
jaraticul ramas in ea.
Respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea sobelor:
 sobele de metal nu trebuie sa fie instalate la o distanta mai mica de 1 m fata de peretii din lemn sau din
alte materiale ce se pot aprinde usor. Cand peretii de scandura sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm.
Izolarea se face prin captusirea peretelui cu caramizi asezate pe muchie, pe o suprafata care sa depaseasca
cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical si orizontal;
 este interzis ca sobele de metal sa fie asezate direct pe dusumeaua de scanduri. Daca inaltimea picioarelor
sobelor depaseste 25 cm, ele vor fi asezate pe un postament de caramida in grosime de 7 cm. Daca
picioarele sobelor au inaltimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie
sa depaseasca perimetrul sobei cu 25 cm, iar in fata usii cu 50 cm;
 nu este permis sa se foloseasca sobe cu usitele defecte;
 este interzis a se aprinde focul in soba cu benzina sau cu alte lichide inflamabile, in asemenea conditii
incat sa prezinte pericol de incendiu, ori sa se arda in soba lemne lungi, netaiate, care pe timpul arderii nu
intra in intregime in soba;
 sobele de caramida vor avea pe dusumea, in fata usilor, o tabla metalica cu dimensiunile de 70x50 cm;
 nu este permis sa se puna la uscat la mai putin de 1 m departare de sobele metalice haine, rufe sau alte
obiecte casnice care se pot aprinde usor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie sa se puna pe sobele de
zid sau in imediata lor apropiere;
 focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere sau in grija copiilor;
 se va urmari ca sobele de metal sau de caramida sa nu se incalzeasca peste masura, deoarece pot aprinde
usor obiectele din jur.
Respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la instalarea si folosirea cosurilor
si burlanelor:
 cosurile de zid vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planseelor si acoperisurilor astfel:
 nu este permis ca in cosuri sa fie zidite elemente combustibile ale acoperisului, planseului etc.;
 cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5-0,8 m;
 cosurile de zid vor fi permanent intretinute fara crapaturi si curatate. Este interzis a se folosi cosurile de zid
netencuite;
 burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanta mai mica de 70 cm fata de peretii de scandura sau
paianta.

