ÎNDRUMĂTOR
PENTRU EXECUTAREA CONTROLULUI DE PREVENIREA
INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE CETĂŢENEŞTI
INDICAŢII DE FOLOSIRE
Situaţiile de urgenţă la gospodăriile populaţiei pot fi preîntâmpinate dacă populaţia
cunoaşte şi respectă regulile şi măsurile de prevenire a acestora.
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a desfăşura activităţi
pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă în localităţile unde sunt constituite şi de a face
cunoscute cetăţenilor regulile şi măsurile de preîntâmpinare a acestora.
Carnetul cuprinde principalele reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă
la gospodăriile populaţiei, pe baza cărora personalul compartimentului de prevenire execută
controlul şi stabileşte măsuri în raport cu situaţia găsită la faţa locului.
Neregulile constatate vor fi inscrise în carnet sub formă prescurtată.
Exemplu: Într-o gospodărie s-a constatat că proprietarul foloseşte focul deschis sau
mijloace de iluminat cu flacără deschisă pe lângă furaje sau alte materiale combustibile; în
loc de a se înscrie în întregime neregula în carnet, se va înscrie: punctul 2b, ceea ce
corespunde cu încălcarea prevăzută în îndrumător la punctul respectiv.
Dacă anumite încălcări nu sunt prevăzute în carnet, atunci acestea se înscriu în
întregime fără a se mai folosi forma prescurtată.
Este indicat ca la gospodăriile în care s-au constatat nereguli să se execute
verificări ulterioare pentru a vedea dacă acestea s-au remediat, fără a se aştepta al doilea
control periodic.
Pentru mai multă eficacitate a controlului, personalul compartimentului de prevenire
va explica cetăţenilor în ce constau neregulile, ce trebuie făcut pentru remedierea lor şi mai
ales urmările posibile ale acestora, folosind în acest scop exemple de incendii provocate de
neglijenţă sau de nerespectarea regulilor de prevenire a altor situaţii de urgenţă.
De asemenea, vor face recomandări cu privire la modul de salvare a oamenilor şi
de evacuare a animalelor în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenţă.
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1. Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii şi alte dependinţe:
a) este interzis a se intra în aceste construcţii cu lumânări, chibrituri aprinse sau
lămpi de petrol, iluminatul realizându-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri
de protecţie sau cu felinare de vânt în stare bună; cablurile electrice vor fi pozate numai pe
materiale incombustibile;
b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis in aceste spatii;
c) usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschide spre exterior. Nu
este permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;
d) incalzirea grajdurilor este admisa numai cu sobe cu acumulare de caldura, iar
aprinderea si alimentarea focului trebuie sa se faca numai din exterior;
e) se interzice depozitarea in magazii sau in alte dependinte a oricarui fel de
carburant in cantitate mai mare decat cea stabilita de reglementarile in vigoare;
f) este interzisa folosirea afumatorilor improvizate, care prezinta pericol de incendiu,
in magazii, suri sau instalate in apropierea materialelor combustibile.
2. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire la depozite de furaje, paie si
alte materiale:
a) furajele, paiele si alte materiale combustibile vor fi depozitate, dupa posibilitati,
cat mai departe de casa, bucatarii de vara, cuptoare, magazii etc.;
b) este interzisa folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacara
deschisa pe langa furaje si materiale combustibile;
c) focurile deschise facute in curti, la o distanta mai mare de 10 m fata de
depozitele de furaje, paie si alte materiale, trebuie atent supravegheate, in locuri special
amenajate (gropi), iar pe timp de vant sunt interzise.
3. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire la folosirea bucatariilor de
vara, cuptoarelor si masinilor de gatit:
a) este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau bucatarii de vara
improvizate in apropierea grajdurilor, surilor, locurilor de depozitare a furajelor si a altor
materiale combustibile;
b) 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;
c) 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.
4. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la
instalarea si folosirea sobelor:
a) 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;
b) 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;
c) nu este permis sa se foloseasca sobe cu usitele defecte;
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d) 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;
e) sobele de caramida vor avea pe dusumea, in fata usilor, o tabla metalica cu
dimensiunile de 70x50 cm;
f) 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;
g) focul in sobe nu trebuie lasat fara supraveghere sau in grija copiilor;
h) se va urmari ca sobele de metal sau de caramida sa nu se incalzeasca peste
masura, deoarece pot aprinde usor obiectele din jur.
5. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor la
instalarea si folosirea cosurilor si burlanelor:
a) cosurile de zid vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planseelor si
acoperisurilor astfel:
▪ la trecerea prin planseu, prin ingrosarea zidariei de caramida a cosurilor la 25 cm.
In spatiul dintre cos si planseu se introduc un strat de azbest sau doua straturi de pasla
imbibate cu argila;
▪ la trecerea prin acoperis, prin lasarea unei distante de cel putin 10 cm intre fata
exterioara a zidariei cosului si elementele acoperisului, iar golul produs se inchide cu un sort
de tabla;
b) nu este permis ca in cosuri sa fie zidite elemente combustibile ale acoperisului,
planseului etc.;
c) cosurile se prelungesc deasupra acoperisului cu 0,5-0,8 m;
d) cosurile de zid vor fi permanent intretinute fara crapaturi si curatate. Este interzis
a se folosi cosurile de zid netencuite;
e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanta mai mica de 70 cm fata de
peretii de scandura sau paianta.
6. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei
electrice:
a) este interzisa folosirea instalatiilor si aparatelor electrice defecte sau improvizate,
cu conductori neizolati, cu prize sau intrerupatoare defecte, doze si derivatii fara capace etc.;
b) este interzisa inlocuirea sigurantelor electrice cu sarma, cuie etc. Sigurantele
arse vor fi inlocuite numai de electrician autorizat;
c) nu este permisa lasarea sub tensiune, fara supraveghere, a niciunui fel de aparat
electric: fier de calcat, resou, radiator etc.;
d) este interzisa executarea sau modificarea instalatiilor electrice de catre persoane
neautorizate;
e) fiarele de calcat vor fi asezate pe timpul folosirii pe suporti de sarma sau de
caramida.
7. Respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor la folosirea
lampilor de iluminat si de gatit cu lichide inflamabile, precum si la folosirea acestor
lichide:
a) lampile de iluminat si de gatit cu petrol trebuie sa fie in stare buna, rezervorul nu
trebuie sa fie spart, sa aiba scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie sa se faca cand
lampile sunt stinse;
b) este interzisa asezarea lampilor de iluminat sau de gatit in apropierea obiectelor
care se pot aprinde usor sau in locuri unde din neglijenta ar putea fi rasturnate, dand nastere
la incendii;
c) lampile de iluminat sau de gatit nu trebuie lasate fara supraveghere pe timpul
functionarii lor;
d) este interzis sa se depoziteze in locuinte lichide inflamabile in cantitati mai mari
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de 25 litri. Aceasta cantitate se va pastra in bidoane adecvate (metalice) bine inchise si la
locuri ferite de posibilitatea incendierii;
e) curatarea cu substante usor inflamabile a parchetelor, a dusumelelor, a hainelor
etc. nu este permisa in incaperi unde este aprins focul.
8. Respectarea regulilor si masurilor de prevenire privitoare la folosirea
buteliilor de gaze lichefiate (aragaz):
a) este interzisa folosirea flacarii pentru verificarea etanseitatii buteliei, garniturilor,
regulatorului si furtunului;
b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi fara regulator de presiune, cu garnituri
deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezinta porozitati, crapaturi sau largiri la capete;
c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor pastra in apropierea surselor de caldura sau
sub actiunea directa a razelor solare. Distanta dintre butelie si masina de aragaz va fi de 1 m,
iar fata de o sursa de caldura cu o flacara deschisa, de cel putin 2 m;
d) este interzis a se folosi buteliile in pozitie culcata sau inclinata; ele se vor folosi
doar in pozitie verticala. Nu este permisa incalzirea buteliilor. Aprinderea focului, in cazul
folosirii gazelor lichefiate, se va face respectandu-se principiul "gaz pe flacara";
e) este interzisa trecerea (transvazarea) gazului din butelie in orice alte recipiente.
9. Respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor in podurile
caselor:
a) este interzisa construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale
lemnoase, furaje ori de alte materiale combustibile in podurile caselor;
b) nu este permisa folosirea podurilor pentru bucatarii sau spalatorii;
c) este interzisa folosirea afumatorilor improvizate in poduri;
d) este interzisa folosirea pentru iluminatul in poduri a lumanarilor etc.; pentru
iluminat se vor folosi felinare de vant in stare buna de functionare.
10. Educarea copiilor si supravegherea lor pentru a nu provoca incendii:
a) copiii nu trebuie lasati singuri in incaperi in care sunt sobe de incalzit sau de
gatit, lampi cu petrol pentru iluminat ori gatit in stare de functionare;
b) copiii nu trebuie lasati sa se joace cu focul (lampi, lumanari, chibrituri, brichete,
artificii etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lasate la indemana lor.
11. Respectarea regulilor privind protectia impotriva inundatiilor in zonele
unde acest risc se manifesta cu precadere:
a) curatarea si intretinerea santurilor si rigolelor;
b) interzicerea blocarii sau obturarii podurilor ori podetelor cu materiale care ar
impiedica scurgerea apei.
12. Respectarea regulilor si modului de comportare stabilite de autoritati
pentru diferite situatii de urgenta, in functie de riscurile identificate in plan teritorial.
1. REGULI GENERALE DE COMPORTARE LA DEZASTRE
- Invăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
- Păstraţi-vă calmul;
- Deschideţi difuzoarele, aparatele radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile
generale emise pe aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile în
drept;
- Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente
importante, cum ar fi incendii, inundaţii, accidente majore, înzăpeziri, etc;
- Aveţi la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca
să vă ajute să supravieţuiţi câteva zile;
- Dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste
perioada de pericol;
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- Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi
cu dumneavoastră rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau după ce ajungeţi în
noua localitate;
Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână sunt:
- apa (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);
- hrana (în pachete conservate sau sigilate);
- medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră şi în special trusa de
prim ajutor;
- cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil;
- luaţi cu dumneavoastră şi păstraţi documentele de identitate.
După producerea dezastrului acţionaţi astfel:
- respectaţi cu stricteţe măsurile stabilite, îndrumările şi comunicările organelor de
protecţie civilă;
- intraţi cu extremă precauţie în interiorul clădirilor care au fost avariate sau slăbite;
- nu intraţi cu torţe, lumânări sau ţigări aprinse în clădirile avariate sau care au fost
inundate;
- nu atingeţi firele electrice căzute sau rupte;
- dacă simţiţi miros de gaze deschideţi toate ferestrele şi uşile, închideţi robinetul
principal de gaze, părăsiţi casa imediat şi anunţaţi (dacă este posibil) societatea de distribuţie
a gazelor;
- dacă diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupeîi sursa principală de curent
electric, ştergeţi-le de umezeală, uscaţi-le şi în final conectaţi-le la priză
(ATENŢIE! NU FACEŢI ACEST LUCRU DACĂ SUNTEŢI UD SAU STAŢI ÎN APĂ);
- dacă sunteţi sfătuiţi să evacuaţi, să faceţi promt acest lucru;
- verificaţi rezervele de apă şi hrană înainte de a folosi;
- nu consumaţi alimente care au luat contact cu apa de inundaţie;
- urmăriţi instrucţiunile organelor de protecţie civilă în legătură cu folosirea apei şi
alimentelor;
- dacă este necesar, solicitaţi alimente, îmbrăcăminte, asistenţă medicală şi
adăpost;
- staţi departe de zonele de calamitate; nu împiedicaţi acţiunile de intervenţie;
- nu vă urcaţi la volan dacă nu este necesar, iar când o faceţi conduceţi cu atenţie;
- luuaţi legătura cu rudele după trecerea pericolului, ca ei să ştie că sunteţi în
siguranţă; altfel, autorităţile locale pot pierde timp căutându-vă;
- nu întrerupeţi liniile telefonice dacă ele sunt necesare pentru apeluri speciale;
- nu transmiteţi zvonuri sau ştiri exagerate despre pagube şi stricăciuni.
2. REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE IN CAZUL
CUTREMURELOR DE PAMANT
- pastrati-va calmul, nu intrati in panica, puneti-va familia in siguranta;
- ramaneti in locul unde va aflati, in cladiri sau in exteriorul acestora;
- daca cutremurul v-a surprins in interior,stingeti focul, intrerupeti curentul electric si
gazele,deschideti usile si departati-va de ferestre sau balcoane;adapostiti-va sub o
banca,masa solida,langa un perete de rezistenta sau tocul unei usi;
- gospodinele surprinse in bucatarie sa se indeparteze cat mai mult de aragazul cu
oale fierbinti;
- nu produceti scantei, nu aprindeti lumanari, chibrituri, alte surse de foc deschis
daca simtiti miros de gaze sau produse petroliere;
- daca seismul va surprins in exterior,departati-va de cladiri, stalpi sau alte obiecte
in echilibru precar, la o distanta care sa va asigure spatiul de siguranta in cazul prabusirii;
- cand sunteti in masina scoateti masina in afara carosabilului,opriti imediat si
ramaneti in masina;
- cand masina este stationata langa cladiri este bine sa parasiti masina imediat si
sa va indepartati de aceasta;
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- la parasirea locuintei fiecare cetatean trebuie sa-si ia actele de identitate, un
mijloc de iluminat independent de surse de alimentare, un aparat de radio cu alimentare de la
baterii sau cu acumulatori si obiecte personale strict necesare;
- ocoliti locurile periculoase;
- nu atingeti conductorii electrici sau alte instalatii electrice, de gaze, termoficare
avariate;
- acordati ajutor ranitilor, batranilor, bolnavilor si supravegheati-i pana le sosirea
echipelor de salvare;
- evitati,pe cat posibil, circulatia in vederea vizitarii rudelor sau cunostintelor pentru
a vedea care este starea lor;
- nu stationati pe langa locurile periclitate sau in preajma punctelor de lucru;
- combateti zvonurile, stirile false, panica si dezordinea;
- participati (daca vi se solicita) la actiunile de inlaturare a daramaturilor, sprijinirea
constructiilor, salvarea oamenilor.
3. REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE LA INUNDATII
RETINETI! Acest tip de calamitate este precedat,de obicei,de intervale mari de
prevenire.
1) In cazul cand inundatia (semnalul"calamitate naturala") va surprinde
acasa:
- daca aveti timp luati urmatoarele masuri de asigurare a bunurilor dumneavoastra;
- aduceti in casa unele lucruri sau puneti-le culcate la pamant intr-un loc sigurmobila de curte, unelte de gradina sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi suflate de
vant sau luate da apa;
- blocati ferestrele astfel incat ele sa nu fie sparte de vanturi puternice, de apa, de
obiecte care plutesc sau de aluviuni;
- evacuati animalele si bunurile de valoare in locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
- incuiati usile casei si ferestrele dupa ce inchideti apa gazul si instalatiile electrice;
- nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor casei; mai bine permiteti apei
de inundatie sa curga liber prin fundatie, sau daca sunteti sigur ca veti fi inundat procedati
singur la inundarea fundatiei;
- daca inundatia este iminenta procedati astfel:
- mutati obiectele care se pot misca in partea cea mai de sus a casei, deconectati
aparatele si impreuna cu intreaga familie parasiti locuinta si deplasati-va spre locul de refugiu
dinainte stabilit (etaje superioare, acoperisuri, inaltimi sau alte locuri dominante) care nu pot fi
acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;
- in cazul in care sunteti surprins in afara locuintei (pe strazi, in scoli, in parcuri, sali
de spectacol, in gari, autogari, magazine, alte locuri) este necesar sa respectati cu strictete
comunicarile primite si sa va indreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
2) In cazul in care organele de protectie civila ordona evacuarea, respectati
urmatoarele reguli:
- respectati ordinea de evacuare stabilita:copii, batrani, bolnavi si in primul rand din
zonele cele periclitate;
- inainte de parasirea locuintei intrerupeti instalatiile de alimentare cu apa, gaze,
energie electrica si inchideti ferestrele;
- scoateti animalele din gospodarie si dirijati-le catre locurile care ofera protectie;
- la parasirea locuintei luati documentele personale, o rezerva de alimente, apa,
trusa sanitara, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, sau pe timp friguros si imbracaminte
mai groasa;
- dupa sosirea la locul de refugiu, comportati-va cu calm, ocupati locurile stabilite,
protejati si supravegheati copiii, respectati masurile stabilite.
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3) La reintoarcerea acasa respectati urmatoarele:
- nu intrati in locuinta in cazul in care aceasta a fost avariata sau a devenit
insalubra;
- nu atingeti firele electrice;
- nu consumati apa direct de la sursa, ci numai dupa ce a fost fiarta;
- consumati alimente numai dupa ce au fost curatate, fierte si dupa caz, controlate
de organele sanitare
- nu folositi instalatiile de alimentare cu apa, gaze, electricitate, decat dupa
aprobarea organelor de specialitate;
- acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii;
- executati lucrari de inlaturare a urmarilor inundatiei, degajarea malului, curatirea
locuintei si mobilierului, dezinfectarea incaperilor, repararea avariilor;
- sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin gazduire, donare de
bunuri materiale, alimentare, medicamente.
4. REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE IN CAZ DE INCENDIU
- daca pentru salvarea oamenilor, trebuie sa treceti prin incaperi incendiate, puneti
pe cap o patura umeda;
- deschideti cu prudenta usile, deoarece afluxul rapid de aer, provoaca cresterea
rapida a flacarilor;
- prin incaperile cu fum dens deplasati-va taras sau aplecati;
- strigati victimele, gasiti-i si salvati-i;
- daca vi se aprinde imbracamintea nu fugiti, culcati-va pe pamant si rostogoliti-va;
- asupra oamenilor carora li s-a aprins imbracamintea, aruncati un palton, o patura
sau ceva care ii acopera etans;
- in cazul stingerii incendiului folositi stingatoare, apa, nisip, pamant, invelitori, etc.;
- daca arde suprafata verticala, apa se arunca de sus in jos;
- lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pamant, cuverturi grele;
- instalatiile electrice se sting numai dupa intreruperea prealabila a sursei de
energie;
- iesiti din zona incendiara in directia dinspre cara bate vantul;
- bombele incendiare de aviatie se sting prin acoperire cu pamant sau prin
scufundare in butoaie cu apa;
- picaturile de napalm cazute pe imbracaminte se sting prin acoperirea locului
respectiv cu imbracaminte subtire, lut sau nisip;
- amestecurile pe baza de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul
inconjurator prin acoperire cu pamant, nisip, acoperiri etanse;
- aplicati pe partile afectate pansament uscat si curat si prezentati-va la punctele
medicale
5. REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE LA INZAPEZIRI
- informati-va permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si
televizorul;
- fiti pregatit pentru a rezista acasa; pregatiti rezerva de alimente, apa si
combustibil si asigurati-va mijloacele diferite pentru incalzit si preparat hrana;
- pregatiti mijloace de iluminat independente de reteaua electrica;
- pastrati la indemana uneltele pentru degajarea zapezii;
- evitati absolut orice fel de calatorie daca nu este necesara;
- daca totusi este necesar sa plecati luati-va imbracaminte groasa, caciula, manusi;
- calatoriti numai ziua si folositi soselele principale;
- nu fiti cutezatori si temerari; opriti, intorceti-va sau cereti ajutorul;
- daca plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi pentru zapada, lopata, razuitoare,
cablu de remorcare, benzina de rezerva si asigurati-va ca stie cineva incotro plecati;
- daca mijlocul de transport se strica, nu intrati in panica si pastrati-va calmul, dati
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semnale de alarma, aprindeti luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul;
- nu parasiti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece va puteti rataci;
- evitati suprasolicitarea
6. REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE IN CAZUL
ACCIDENTULUI NUCLEAR SAU CHIMIC
- comportati-va cu calm si respectati regulile si masurile indicate;
- inchideti apa, gazele, stingati focurile din sobe;
- scoateti aparatele electrice din priza;
- luati actele de identitate si mijloacele individuale de protectie si ocupati locul de
adapostire;
- inchideti usile si ferestrele si puneti in functiune aparatul de radio sau televizorul;
- pregatiti mijloacele individuale de protectie pentru a fi folosite imediat;
- limitati la maximum deplasarile in afara locurilor de adapostire, iar daca o faceti
imbracati mijloacele de protectie;
- nu consumati alimente, apa, decat din surse protejate si avizate;
- fiti pregatit in vederea unei eventuale evacuari in afara zonei contaminate;
- parasirea locului de adapostire se face numai la incetarea alarmei sau la indicatia
organelor da protectie civila;
- evitati contactul cu obiectele din jur;
- nu intrati in locuinte, incaperi de lucru etc., cu imbracaminte contaminata;
- executati decontaminarea personala a imbracamintei si incaltamintei;
- daca nu ati fost afectati de accident ajutati organele de interventie pentru
acordarea primului ajutor, asigurarea pazei si ordinii in zona, executarea decontaminarii
7. REGULI DE COMPORTARE SI ACTIUNE IN CAZUL DESCOPERIRII
MUNITIILOR NEEXPLODATE
Sub denumirea generala de munitii sunt incluse urmatoarele:
- cartuse pentru arme militare, de tir si de vanatoare
- proiectile
- bombe sau aruncator de rachete
- munitie reactiva
- torpile
- mine
- cartuse de semnalizare
- petarde
- grenade
- bombe
- orice elemente incarcate cu substante explozive
La intalnirea unei astfel de munitii respectati urmatoarele reguli:
- nu le atingeti;
- nu le loviti sau miscati;
- nu le introduceti in foc;
- nu incercati sa demontati focoasele sau alte elemente componente;
- nu lasati copiii sa se joace cu asemenea componente;
- nu ridicati, nu transportati sau introduceti munitiile neexplodate in incaperi,
locuinte sau gramezi de fier vechi;
- in zona unde se presupune ca ar exista munitie neexplodata nu permiteti accesul,
nu faceti focul si nu executati lucrari de imbunatatiri, sapat.
Cand luati la cunostinta despre existenta lor, anuntati imediat organul de
politie cel mai apropiat sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean la telefon
112.
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