Protejează-ţi familia !
Protejează-ţi locuinţa !
•

Păstraţi-vă locuinţa în siguranţă. Trebuie să
ştiţi în orice moment ce să faceţi şi cum în
cazul izbucnirii unui incendiu.

•

Pregătiţi şi exersaţi planul de evacure în caz
de incendiu împreună cu membrii locuinţei.
Gândiţi două modalităţi de evacuare din
fiecare cameră.

•

Montaţi detectoare de fum.

•

Nu fumaţi niciodată în pat.

•

Nu lasţi nicidată
nesupravegheată.

•

Opriţi-vă, lăsaţi-vă la pământ şi răsuciţi-vă
dacă v-au luat foc hainele de pe voi.

mâncarea

Alătură-te nouă în lupta de prevenire a incendiilor !
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•

Dacă sunteţi într-o încăpere inundată de
fum, lăsaţi-vă la pământ pe coate şi
genunchi şi ieşiţi pe la cea mai apropiată
ieşire de urgenţă.

•

Amplasaţi orice aparat incandescent la o
distanţă de cel puţin un metru de
materialele combustibile.

•

Sunaţi la 112 în caz de incendiu. Nu intraţi
în panică. Rămâneţi calm.

PREGĂTIREA POPULAȚIEI

Ai nevoie de ajutor?
Adresează-te personalului Inspecţiei de Prevenire
situată în Oradea, str. Avram Iancu nr. 9
telefon : 0259/411212
sau vizitează www.isubihor.rdsor.ro

Fii pregătit în caz de incendiu

Opreşte-te, lasă-te jos şi rostogoleşte-te

Verifică locuinţa. Trebuie să ştii în permanenţă
ceea ce trebuie să faci şi unde trebuie să te duci în
caz de izbucnire a unui incendiu. Întocmeşte şi
exersează planul de evacuare în caz de incendiu
împreună cu toţi cei cu care locuieşti.

Dacă ţi-au luat foc hainele de pe tine, nu fugi!
Opreşte-te unde te afli, lasă-te la pământ, acoperăţi faţa cu mâinile şi răsuceşte-te într-o parte şi în
alta până când flăcările se vor stinge.

Instalează detectoare de fum
Detectoarele de fum protejează. Instalează-le în
fiecare încăpere, în mod special în dormitoare.
Testează alarma emisă de aceste detectoare cel
puţin o dată pe lună. Asigură-te că semnalul este
auzit de toată lumea din casă.
Dacă eşti fumător.
Foloseşte scrumiere adânci. Nu fuma niciodată
când te afli în pat, te simţi ameţit sau te afli sub
tratament medicamentos.
Fii foarte atent când găteşti.
Nu folosi niciodată haine cu mâneci largi atunci
când găteşti. Se pot aprinde pe tine. Niciodată nu
lăsa mâncarea la gătit nesuprevegheată. Dacă a luat
foc recipientul în care găteşti niciodată să nu stingi
cu apă. Acoperă-l cu un prosop umed şi închide
alimentarea aparatului de gătit

Stai cât mai aproape de podea. Fumul şi gazele
toxice se ridică la partea superioară.
Semnalizează pompierii fluturând la fereastră un
prosop sau un obiect vestimentar de culoare albă
Sună la 112 şi spune exact unde te afli. Nu intra în
panică, rămâi calm.
Respectă instrucţiunile salvatorilor.

Deplasează-te cât mai jos prin fum

Răceşte o arsură.

Cele mai multe victime sunt provocate de
inspirarea fumului, nu de flăcări.
Dacă eşti surprins într-o încăpere inundată de fum,
stai cât mai aproape de podea. Lasă-te în genunchi
şi pe coate şi deplasează-te spre cea mai apropiată
ieşire de urgenţă.

Dacă ai suferit o arsură ţine locul afectat sub un jet
de apă rece timp de 5 – 10 minute pentru a reduce
senzaţia de durere.

Mijloacele de încălzit locuinţa (sobe, şeminee,
plite, calorifere electrice etc.)
Amplasaţi aceste aparate la cel puţin un metru faţă
de materialele combustibile. Dacă staţi prea
aproape de aceste aparate în funcţiune chiar şi
hainele de pe voi pot lua foc.
Dacă sunteţi blocat într-o locuinţă în flăcări
Închide toate uşile, dar nu le încuia pentru a avea
acces echipele de salvatori.
Izolează orice spaţiu pe unde intră fumul cu
obiectele pe care le ai la îndemână (prosoape, haine
etc.)
Deschide parţial o fereastră dacă e posibil.
Stai cât mai aproape de fereastră dacă totuşi fumul
pătrunde în încăpere.

Consultă de urgenţă un medic.

