Educaţie preventivă



Sfaturi necesare

- Supravegheati si educati in permanenta copiii pentru a nu se
juca cu focul;
- Nu lasati la indemana copiilor chibrituri, brichete, lumanari si
alte surse de foc;
- Instalatiile electrice de iluminat vor fi executate de catre
persoane calificate si autorizate in aceasta meserie;
- In locuine si anexe gospodaresti, este
interzisa folosirea instalatiilor electrice
defecte sau improvizate;
- La tablourile de distributia curentului
electric, folositi numai sigurante
originale;
- Nu asezati materiale combustibile
(lenjerie, mobilier, hartii, etc.), la distanta
mai mica de 50 cm, fata de corpurile de
iluminat (becuri electrice);
- Nu este admis a se lasa sub tensiune,
fara supraveghere, masinile de calcat,
resourile electrice si alte asemenea
aparate de uz gospodaresc;
- In scopul prevenirii incendiilor, nu fumati in apropierea depozitelor de furaje, in grajduri, garaje, depozite
si magazii de materiale, sali de spectacole, mijloace de transport in comun, paduri si alte asemenea locuri
unde fumatul prezinta pericol de incendiu.;
- Nu se folosesc butelii de gaze lichefiate fara regulator de presiune, care prezinta
crapaturi (fisuri) sau largiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a
gazelor;
- Proba buteliilor se face cu apa si sapun, nu cu flacara de la chibrit.
- Sobele folosite in camere de locuit si bucatarii, trebuie sa aiba cosuri pentru
evacuarea fumului executate din caramida, pe fundatia proprie, si nu de pe podul
casei, asa cum inca mai obisnuiesc unii cetateni.;
- Nu lasati focul aprins in sobe fara supraveghere!
- Nu aruncati cenusa cu jar la intamplare! Pericol de incendiu!
- Arderea resturilor vegetale si a deseurilor se va face numai in zilele fara vant;
- Locul ales pentru aprinderea focului in aer liber, trebuie sa fie cat mai departe de constructii si anexe
gospodaresti, furaje, garduri executate din scanduri, nuiele sau stuf;
- Nu lasati fara supraveghere sau in seama copiilor, focul aprins in aer liber;
- Luati-va un detector de fum si verifica-ti-l periodic;
- Faceti un plan de evacuare in caz de incendiu astfel incat toti din casa sa stie cum sa iasa in caz de
urgenta;
- Niciodata nu lasati lumanarile aprinse ne supravegheate;
- Asigurati-va ca tigarile au fost stinse corepsunzator;
- Nu fumati in pat;
- Nu lasati chibriturile la indemana copiilor;
- Nu lasati imbracamintele in apropiere de aparate electrice
- Fiti atent in bucatarie! Accidentele din timpul gatitului sunt
cauza a 59% de incendii din casa;

In caz de:
INCENDIU DE PADURE
In cazul unui incendiu de padure, va trebui sa:
- Deschideti portile proprietatii dumneavoastra, daca e imprejmuita Pentru facilitarea accesului pompierilor
- Inchideti buteliile de gaz situate in exterior si indepartati-le, pe cat posibil, de cladire Pentru evitarea unei
explozii
- Intrati in cladirea cea mai apropiata O cladire solida si bine protejata este cel mai bun adapost

- Inchideti etans obloanele, usile si ferestrele Pentru evitarea aportului de aer
- Puneti carpe ude in toate locurile pe unde ar putea intra aerul. Opriti ventilatia Fumul apare inaintea
focului
- Urmati instructiunile pompierilor Ei cunosc pericolele
PROPAGAREA INCENDIULUI NU DUREAZA FOARTE MULT
Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza

Nu va apropiati pe jos sau in masina de un incendiu de padure

Deschideti portile proprietatii dumneavoastra

Inchideti buteliile de gaz aflate in exterior

Intrati intr-o cladire

Inchideti obloanele

Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie

sau
RUPERE DE BARAJ

La semnalul de alerta, trebuie sa:
- Ajungeti IMEDIAT pe inaltimile cele mai apropiate sau sa va refugiati la etajele superioare ale unui
imobil inalt si solid Trebuie sa reactionati foarte repede pentru a va salva viata
- Nu luati liftul Pentru a evita sa ramaneti blocati in lift
- Nu va intoarceti Fiecare secunda conteaza
- Nu mergeti sa va cautati copii la scoala Scoala se ocupa de ei
- Asteptati instructiunile autoritatilor sau semnalul de incetare a alarmei

Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza
Ajungeti imediat in locuri inalte

SAU DACA NU PUTETI Urcati imediat la etajele superioare

Nu va duceti la scoala sa va luati copii: scoala se ocupa de ei

Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie

sau
CUTREMUR
La prima miscare a pamantului, va trebui sa:
- Daca sunteti intr-o cladire, adapostiti-va sub o masa, un pat,
etc. Nu parasiti cladirea pe timpul cutremurului. Pentru a va
proteja de caderile de obiecte (televizor, etajere, geamuri
sparte?.)
- Daca sunteti pe strada, indepartati-va de cladiri si cabluri electrice; daca nu puteti, adapostiti-va sub un
paravan Pentru a va proteja de caderile unor parti de constructie
- Daca sunteti in masina, opriti la distanta de constructii si cabluri electrice. Ramaneti in vehicul. Pentru a
va proteja de caderile unor parti de constructie
Dupa prima replica, trebuie sa:
- Ascultati posturile de radio Pentru a cunoaste instructiunile de urmat
- Opriti gazul si electricitatea. Sa nu existe nici o flacara sau tigara aprinsa. Pentru a evita orice risc de
explozie sau incendiu
- Evacuati locul luand cu dumneavoastra actele de identitate, un radio cu baterii, o lanterna si baterii de
schimb, imbracaminte calduroasa, medicamentele personale Pentru a astepta fortele de interventie
- Nu folositi liftul Pentru a evita sa ramaneti blocati in lift
- Nu intrati intr-o cladire afectata Pentru a evita accidentele determinate de caderea unor parti de constructii
- Nu mergeti la scoala sa va cautati copii Scoala se ocupa de ei
Reflexe care salveaza
IN TIMPUL DUPA
Adapostiti-va sub o mobila solida

Opriti electricitatea si gazul

Evacuati cladirea

Indepartati-va de cladire

Ascultati posturile de radio pentru a cunoaste instructiunile de urmat

Nu va duceti la scoala sa va luati copii: scoala se ocupa de ei

Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie

sau
ALUNECARI DE TEREN
In caz de alunecari de teren, caderi de pietre sau noroi, trebuie
sa:
- Nu alergati in directia frontului de alunecare a terenului,
pietrelor, noroiului Trebuie sa reactionati foarte repede pentru a
va salva viata
- Ajungeti pe inaltimile cele mai apropiate Pentru a fi in afara pericolului
- Nu va intoarceti Pentru a nu merge in fata pericolului
- Nu intrati intr-o cladire afectata Pentru a evita orice accident datorat caderii unor parti de constructie
Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza

Nu alergati in directia frontului de alunecare a terenului, pietrelor, noroiului

Ajungeti intr-un loc cat mai inalt

Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie

sau
ACCIDENT INDUSTRIAL

In caz de accident, trebuie sa:
- Intrati rapid in cladirea cea mai apropiata. Nu ramaneti afara sau intr-un vehicul Pentru a evita inhalarea
produselor toxice
- Ascultati posturile de radio Pentru a cunoaste instructiunile de urmat
- Etansati toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), opriti ventilatia Pentru a impiedica intrarea
produsului toxic in locuinta
- Indepartati-va de usi si de ferestre Pentru a va proteja de o eventuala explozie exterioara
- Nu fumati. Fara flacara, fara scantei Risc de explozie
- Nu mergeti la locul accidentului Pentru a nu merge in fata pericolului
- Spalati-va in caz de iritatii ale pielii, si pe cat posibil, schimbati-va de haine Daca credeti ca ati fost atins
de un produs toxic
- Nu mergeti la scoala sa va cautati copii Scoala se ocupa de ei
- Nu telefonati Lasati liniile libere pentru fortele de interventie
- Asteptati instructiunile autoritatilor sau semnalul de incetare a alarmei pentru a iesi
Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza
Intrati intr-o cladire

Etansati toate intrarile de aer

Ascultati posturile de radio pentru a cunoaste instructiunile de urmat

Nu va duceti la scoala sa va luati copii: scoala se ocupa de ei

Utilizarea flacarii si fumatul sunt interzise

Nu telefonati:
lasati liniile libere pentru fortele de interventie
Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din
primarie

sau
ACCIDENT
Transport materiale periculoase
In caz de accident, trebuie sa:
- Intrati rapid in cladirea cea mai apropiata. Nu ramaneti

afara sau intr-un vehicul Pentru a evita inhalarea produselor toxice
- Ascultati posturile de radio Pentru a cunoaste instructiunile de urmat
- Etansati toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), opriti ventilatia Pentru a impiedica intrarea
produsului toxic in cladirea in care va aflati
- Indepartati-va de usi si de ferestre Pentru a va proteja de o eventuala explozie exterioara
- Nu fumati. Fara flacara, fara scantei. Risc de explozie
- Nu mergeti la locul accidentului Pentru a nu merge in fata pericolului
- Spalati-va in caz de iritatii ale pielii, si pe cat posibil, schimbati-va de haine Daca
credeti ca ati fost atins de un produs toxic
- Nu mergeti la scoala sa va cautati copii Scoala se ocupa de ei
- Nu telefonati Lasati liniile libere pentru fortele de interventie
- Asteptati instructiunile autoritatilor sau semnalul de incetare a alarmei pentru a iesi
Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza
Intrati intr-o cladire

Etansati toate intrarile de aer

Ascultati posturile de radio pentru a cunoaste consemnele de urmat

Nu va duceti la scoala sa va luati copii: scoala se ocupa de ei

Interzisa utilizarea flacarii si tigarii

Nu telefonati:
lasati liniile libere pentru fortele de interventie

Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie

sau
INUNDATIE ACCIDENTALA
La cresterea nivelului apelor, trebuie sa:
- Fugiti IMEDIAT din calea apelor, luati-va actele de
identitate Trebuie sa reactionati foarte repede
- Indreptati-va rapid spre locurile inalte cele mai apropiate sau
locul de adunare indicat in josul acestui afis Pentru a fi in afara
pericolului
- Nu va intoarceti Pentru a evita sa fiti luat de ape
- Semnalati-va prezenta daca sunteti singur Pentru a fi reperat de echipele de interventie
- Nu mergeti la scoala sa va cautati copii Scoala se ocupa de ei
Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza
Fugiti imediat din calea apelor

Indreptati-va spre locurile inalte

Nu va duceti la scoala sa va luati copii: scoala se ocupa de ei

Locul de adunare in caz de inundare accidentala a zonei

_____________________________________________________________________
Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie

sau
INUNDATIE
In caz de inundatii, trebuie sa:
- Inchideti usile si ferestrele Pentru a incetini patrunderea apei si a
limita pagubele
- Debransati instalatiile de electricitate si de gaz Pentru a evita
electrocutarea sau explozia
- Urcati la etajele superioare cu: apa potabila, alimente, acte de identitate, aparat de radio cu baterii,
lanterna, baterii de schimb, imbracaminte calduroasa, medicamentele personale Pentru a astepta fortele de
interventie in cele mai bune conditii
- Nu folositi liftul Pentru a evita blocarea in lift
- Ascultati posturile de radio Pentru a cunoaste instructiunile de urmat
- Fiti gata sa evacuati zona la cererea autoritatilor Luati actele de identitate cu dumneavoastra si inchideti
usa de la intrare, pe cat posibil
- Nu mergeti la scoala sa va cautati copii Scoala se ocupa de ei
- Nu telefonati Lasati liniile libere pentru fortele de interventie
- Nu va indreptati, pe jos sau cu masina, spre o zona inundata Pentru a nu merge in fata pericolului
Pastrati-va calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni
Reflexe care salveaza
Inchideti usa si ferestrele.

Debransati instalatiile de electricitate si gaz

Urcati la etajele superioare

Ascultati posturile de radio pentru a cunoaste instructiunile de urmat

Nu va duceti la scoala sa va luati copii: scoala se ocupa de ei

Nu telefonati:
lasati liniile libere pentru fortele de interventie

Pentru a cunoaste mai bine riscurile si cum pot fi ele prevenite, intrebati specialistii din primarie
sunati la numerul de URGENTA
- 112 apel NETAXABIL !!!

