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folosiți soba aprinsă decât cu ușița închisă; NU 
lăsați fără supraveghere soba aprinsă; NU 
 așezați în apropierea sobei sau pe aceasta materiale NU

combustibile (mobilier, diverse haine ș.a.); 
supraîncălziți soba; NU 
lăsați copii nesupravegheați cu focul aprins în sobă sau cu NU 

aparatele de încălzire electrice în funcțiune; 
uscați hainele sau alte materiale combustibile pe sobă și pe NU 

aparate electrice de încălzit sau în imediata apropiere a lor; 
utilizați pentru aprinderea focului în sobă benzină, NU 

gaz lampant, motorină și alte lichide ușor in�amabile; 
 fumați în interiorul locuințelor și NU

nu aruncați țigările nestinse pe materiale combustibile.

depozitați butelii cu gaz combustibil în interiorul NU 
apartamentelor sau caselor de locuit; 

 utilizați butelia cu gaz combustibil în poziție culcată sau NU
înclinată; 

uscați hainele în apropierea sau deasupra aragazului.NU 
veri�cați etanșeitatea racordării buteliei cu gaz combustibil la NU 

aragaz cu �acără, ci cu emulsie de apă și săpun;
folosiți aparatele de încălzire electrice improvizate;NU 
 suprasolicitați rețele de energie electrică.NU

cenușa numai după ce se vor stinge resturile de jar în EVACUAȚI 
locuri special amenajate; 

veri�carea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a ASIGURAȚI 
sobei și coșului de fum de către o persoană specializată; 

cu placă metalică pardoseala combustibilă din fața PROTEJAȚI 
sobei, în dreptul ușiței.

butelia cu gaz combustibil în exteriorul clădirii, AMPLASAȚI 
într-un dulap incombustibil, la sectorul plin al peretelui exterior,
la o distanță de minimum 5 metri de la intrarea în clădire; 

buteliei se va efectua doar cu ajutorul CONECTAREA 
furtunului certi�cat; 

se aprinde după principiul „gaz pe �acără”, ARAGAZUL 
întâi se aprinde sursa de foc și apoi se deschide 
robinetul de gaz;

aparatele de încălzire electrice DECUPLAȚI 
înainte de a părăsi locuința. 

BUTELII CU GAZ COMBUSTIBILSOBE ȘI INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIT
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Detectoarele autonome de fum  în încăperile SE VOR AMPLASA
unde sunt prezente persoane, în special pe timp de noapte.

La sesizarea semnalului sonor emis de detector,  SE VA PĂRĂSI
imediat încăperea.

folosiți instalații și decorațiuni electrice improvizate; NU 
 amplasați lumânări aprinse în apropierea bradului, NU

decorațiunilor ori materialelor combustibile; 
lăsați niciodată copiii să se joace în apropierea lumânărilor NU 

aprinse; 
utilizați focuri de arti�cii în apropierea pomului de crăciun; NU 
le permiteți copiilor să se joace cu arti�ciile; NU 
 utilizați arti�ciile �ind în stare de ebrietate.NU

arti�ciile într-o cutie închisă, într-un PĂSTRAȚI 
loc inaccesibil copiilor; 

instrucțiunile date de producător; RESPECTAȚI 
 bradul într-un suport stabil și sigur; MONTAȚI
doar instalații și decorațiuni FOLOSIȚI 

electrice fără defecțiuni; 
 distanța de protecție dintre RESPECTAȚI

brad și materialele combustibile sau 
aparatele electrice de cel puțin 30 cm.; 

periodic pomul de crăciun;UDAŢI 

MODUL DE UTILIZARE A STINGĂTOARELOR PORTATIVE DE INCENDIU

TRAGE ELEMENTUL 
DE SIGURANȚĂ 

APASĂ MÎNERUL
DE ACȚIONARE

ÎNDREAPTĂ CĂTRE
BAZA FOCULUI

MIȘCĂ JETUL 
DINTR-O PARTE ÎN ALTA

În cazul semnalului sonor speci�c “Tensiunea bateriei scăzută” 
 bateria de acumulare. SE VA ÎNLOCUI

Este un dispozitiv, care are menirea 
de a vă înștiința despre prezența 
în spațiul locativ a fumului periculos.

DETECTORUL DE FUM

În scopul asigurării unui nivel înalt 
de protecție contra incendiilor a 
spațiilor locative, este oportun 
DOTAREA acestora cu mijloace 
primare de intervenție, cum sunt 
stingătoarele. 

STINGĂTOARELE
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DETECTOARE DE FUM, STINGĂTOARE POM DE CRĂCIUN, FOCURI DE ARTIFICII
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4. Nu vă deplasați pe gheață de unul singur. Nu veri�cați 
rezistența gheții cu piciorul. Sub zăpadă pot � crăpături!

ALEGEȚI haine și încălțăminte groase rezistente la umezeală, 
care să vă asigure protecția capului, feței și a mâinilor, pentru 
a evita pierderile de căldură; 

deplasările matinale sau nocturne, când temperaturile EVITAȚI 
sunt extrem de scăzute; 

expunerea prelungită la frig, reveniți cât de des posibil EVITAȚI 
 în spații încălzite precum magazine sau stații de benzină; 

imobilizarea prelungită și consumul de alcool; EVITAȚI 
lichide calde, îndulcite; CONSUMAȚI 

vă deplasați singuri noaptea, mai ales pe viscol sau polei. NU 
Există riscul de a vă accidenta și de a rămâne izolat în frig.

Iarna, în timpul pescuitului, gândiți-vă în primul rând 1. 
la securitate și apoi la pescuit. Deplasându-vă pe gheață, 
�ți gata în orice moment să vă eliberați imediat de greutăți.

Treceți locurile periculoase numai cu asigurare, deplasați-vă 2. 
cu pași alunecați. Întotdeauna să aveți la îndemână o funie 
de 12-15 metri. Țineți alături o scândură sau o creangă mare.

Gheața între insule, întinderile de apă și între cotituri sunt 3. 
permanent periculoase. Nu săriți pe blocuri de gheață rupte. 
Ele nu pot să vă mențină greutatea și se pot răsturna!

5. Dacă sub picioare ați depistat crăpături de gheață, nu intrați 
în panică și nu fugiți de pericol! Culcați-vă lent pe gheață și 
rostogoliți-vă în locul fără pericol. În aceste locuri sub zăpadă 
pot � crăpături adânci sau spargeri! Chiar și după înghețuri 
în aceste locuri gheața este subțire!

6. Rețineți! Acordarea primului ajutor celor a�ați în pericol este 
posibil numai în sectorul permis de trecere!

DEGERĂTURILE
Leziuni ale suprafeţii 
pielii sau în profunzime, 
la nivelul tendoanelor, 
articulaţiilor şi muşchilor

HIPOTERMIA
Scăderea temperaturii
corpului sub 35,0 °C

HIPOTERMII ŞI DEGERĂTURI ÎNECURI
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