MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
PREMERGĂTOR ŞI PE PERIOADA DESFĂŞURĂRII
CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR PĂIOASE
Pentru o campanie de recoltare fără incidente nedorite se
recomandă respectarea, în principal, a următoarelor măsuri:
1. Efectuarea de reparaţii şi revizii la maşinile agricole se va
face înaintea începerii recoltării şi se va întocmi un proces-verbal
în care se va consemna că utilajul corespunde din punct de vedere
al prevenirii incendiilor şi este dotată cu mijloacele de primă
intervenţie conform normelor de dotare. Un exemplar din acest
proces-verbal va însoţi utilajul respectiv pe tot timpul campaniei,
aflându-se asupra mecanicului care o are în primire.
2. Autovehiculele (camioane, remorci, autoturisme, etc.)
care participă la campania de recoltare (atât cele proprii cât şi cele
închiriate) vor fi pregătite în mod special de către unităţile
deţinătoare, întocmindu-se şi un document ce se va afla asupra
şoferului, din care să rezulte unitatea şi numele persoanei care a
efectuat pregătirea tehnică, precum şi data la care s-a efectuat.
3. Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor,
utilajele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi
distribuţie să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false;
- rezervoarele de combustibil şi întreaga instalaţie de
alimentare cu carburanţi să fie etanşă şi fără pierderi de carburanţi;
- instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate şi
izolaţia să fie în perfectă stare; acumulatorul să fie bine fixat şi să
aibă capac de protecţie;
- ţevile de eşapament vor fi prevăzute cu tobe (dispozitive)
pentru reţinerea scânteilor;
- mecanizatorii şi şoferii care participă la campania de
recoltare a cerealelor vor fi instruiţi în mod special, pentru a
cunoaşte pericolele, cauzele de incendiu precum şi regulile şi

măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, mânuirea
stingătoarelor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu,
fiecare trebuind să aibă asupra sa o dovadă în acest sens;
- toate maşinile agricole şi autovehiculele vor fi dotate cu
câte un stingător cu pulbere şi CO2; în plus combinele vor mai fi
dotate cu câte un vas (bidon) cu apă, de 100 litri, o mătură de
nuiele cu coadă de 3-4 m.
4. Reparaţiile de durată şi întreţinerea maşinilor se vor face
numai în afara lanurilor sau ariilor, la cel puţin 20 m de acestea.
Micile depanări se pot face şi pe locul de muncă fără a se folosi
surse de foc (reparaţiile care necesită folosirea aparatului de
sudură se vor face cât mai departe de lanuri şi arii).
5. Lucrările de recoltare cu combina din lan vor începe prin
izolarea lanurilor faţă de drumuri, căi ferate, masive păduroase cu
care se mărginesc, prin crearea unor fâşii paralele arate. Paiele şi
cerealele vor fi evacuate în afara acestei fâşii.
6. Este interzis fumatul şi focul deschis în lanuri, pe mirişti,
pe combine, utilaje sau la distanţe mai mici de 100 de metri de
punctele de seceriş, recoltă sau depozitare a produselor agricole.
7. Zilnic, la terminarea recoltatului, combinele se vor curăţa
prin spălare de scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi precum şi de
pleavă.
8. Arderea miriştii se face cu respectarea Ordinului M.A.I.
nr. 605/05.09.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de
apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la
arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.
În cazul producerii unei incendiu, se acţionează imediat
pentru:
Ø anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
Ø stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie.

