Serviciul ProtecŃiei Civile şi SituaŃiilor ExcepŃionale
al Ministerului Afacerilor Interne

ATENłIONEAZĂ !
• În cazul apariŃiei pericolului sau declanşării situaŃiilor
excepŃionale (incendiilor) solicitaŃi intervenŃia serviciilor
abilitate la numărul telefonului de urgenŃă 901 şi oferiŃi
informaŃia despre situaŃia creată.
• AsiguraŃi prioritate salvării persoanelor afectate.
• În caz de incendiu în încăperi pentru evitarea
pătrunderii oxigenului în focarul incendiului, nu
deschideŃi ferestrele şi uşile, nu spargeŃi geamurile.
• ExcludeŃi folosirea focului deschis la ce puŃin 4 m de
la construcŃii şi anexele acestora, depozite de furaje, etc.
• Nu exploataŃi aparate şi instalaŃii
electrice defecte sau improvizate şi nu
lăsaŃi aragazele şi aparatele electrice
fără supraveghere.

• DotaŃi cu mijloace primare de
stingere a incendiilor clădirile şi alte
localuri, ceea ce ar contribui la
lichidarea incendiului declanşat în
faza iniŃială.
• Nu admiteŃi aprinderea focul în
masivele forestiere şi arderea
miriştii după recoltare.

• Nu lăsaŃi fără supraveghere copiii, excluzînd accesul
acestora la sursele de aprindere, evitînd astfel eventuala
producere a incendiilor.
• Nu fumaŃi în locuri neautorizate
şi în nemijlocita apropiere de
materialele combustibile.

AtenŃie !
• În caz de ardere a cablurilor electrice sau a utilajului electric, mai întîi de toate deconectaŃi-le de la sursă, decuplaŃi
siguranŃele la panoul electric sau închideŃi întrerupătorul, apoi începeŃi stingerea; aplicaŃi pulberea sau nisipul.
Lichidele inflamabile cum ar fi benzina, motorina, gazul lampant este necesar de stins cu amestec spumant, nisip,
pămînt, iar focarele neînsemnate de acoperit cu o cuvertură sau cort.
• În încăperea plină cu fum este necesar de a vă deplasa tîrîş sau aplecat, acoperind nasul şi gura cu ceva umed
(batistă, şervet, pînză).

Prevenirea cazurilor de înec:
• ExcludeŃi scăldatul în locuri neautorizate şi necunoscute.
• SupravegheaŃi permanent copiii la bazinele acvatice.
• Nu admiteŃi scăldatul în bazinele acvatice de unul singur, pe timp de noapte şi în stare de
ebrietate.
• Nu vă apropiaŃi de mijloacele plutitoare.
• Nu folosiŃi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scînduri, etc.
În timpul plimbărilor cu barca este interzis:
• închirierea bărcilor de către minori
• supraîncărcarea bărcii
• întrarea cu barca în sectorul de scăldat al plajei
• apropierea bărcilor una de alta
• aşezarea pe bordul bărcii, trecerea în timpul navigaŃiei dintr-o barcă în alta;
• sărituri din barcă în apă;
• aflarea în stare de ebrietate pe barcă.

R E ł I N E ł I:
NEPĂSAREA - ARE URMĂRI NEFASTE!

