
Pentru  a  nu  avea  parte  de  asemenea  evenimente  neplăcute   recomandăm  respectarea
următoarelor măsuri în gospodăria dumneavoastră:

- nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic starea
acestora;

- nu lăsaţi în priză nesupravegheate: fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte
aparate electrice de uz casnic;
            - nu apelaţi la persoane neautorizate pentru  repararea instalaţiilor electrice,  de gaz sau
aparatelor electrocasnice; 
- nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie;

- nu lăsaţi copii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis
la îndemână;

- nu lăsaţi copii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite,
lămpi cu petrol  etc.);

- nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis
sau a celor cu temperaturi ridicate;

- nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură;
- nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la

o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;
-  nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte  anexe gospodăreşti produse inflamabile;
- nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje

pentru animale;
-  nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu;
            -  nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse;
- verificaţi instalaţiile de  utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;
- nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat;
- la aprinderea aragazului  verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi
uşor daţi drumul la gaz;

- folosiţi  numai recipienţi  cu gaz  petrolier  lichefiat  omologaţi  şi  nu-i  amplasaţi  la o
distanţă mai mică  de 1 m faţă de sursa de foc;
          - nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi etc) în poduri,
şuri, magazii, şoproane  şi folosiţi numai lanterne cu baterii;

- nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc.;
- curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi şi

refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum  faţă de materialele combustibile
din structura podului şi acoperişului;

- nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi
clădirilor;

- asiguraţi-vă  o rezervă de apă de cel puţin 400 l pentru intervenţia în caz de incendiu la
gospodărie;

- pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2;
- nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe  etc;
- la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub

tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

     

FOCUL ÎŢI POATE DISTRUGE CASA!

S.V.S.U. BUESTI

           REGULI DE COMPORTARE ŞI MĂSURI
DE PROTECŢIE ÎN :

SEZONUL RECE
 



NU FIŢI NEGLIJENŢI! 
PROTEJAŢI-VĂ CASA DE INCENDIU ŞI EFECTELE LUI

DISTRUGĂTOARE! 
 NU   VĂ   JUCAŢI   CU FOCUL SAU CU SURSE DE 

APRINDERE!
De foarte multe ori „descoperirea focului" la o vârstă prematură a produs

copiilor răni, boli,  ori a afectat,  adesea ireparabil,  integritatea corporală sau a
condus la decesul acestora.

 NU VĂ JUCAŢI LA ARAGAZ !
Gazul  metan  este  un  pericol  atât  dacă  îl  inhalezi,  cât  şi  în  prezenţa

flăcării, provocând explozia, urmată eventual de incendiu.
 NU   FACEŢI   EXPERIMENTE   ACASĂ !

FOLOSIŢI    APARATELE  ELECTROCASNICE  DOAR    ÎN
PREZENŢA   ADULŢILOR !

Dacă  nu  sunteţi  atenţi,  aparatele  electrocasnice  vă  pot  provoca  arsuri
(fierul de călcat, reşoul, fierbătorul) sau pot conduce la incendii.  De exemplu:
fierul de călcat încins uitat pe ţesături din materiale textile. 

 NU   VĂ   JUCAŢI   LA   PRIZĂ  !
Există riscul să vă electrocutaţi. Dacă, totuşi, trebuie să scoateţi un aparat

electric din priză, în nici un caz să nu trageţi de cablu sau să folosiţi mâinile
umede, ci cu o mână veţi ţine bine de priză, iar cu cealaltă veţi trage ştecherul.

 NU   SUPRASOLICITAŢI INSTALAŢIILE  ELECTRICE!
În majoritatea locuinţelor din zona urbană se găseşte un număr mare de

aparate  electrice:  fiare  de  călcat,  mixere,  roboţi  de  bucătărie,  frigidere,
lampadare, veioze, radiouri, casetofoane, DVD-uri, aparate video, calculatoare şi
televizoare.  Pentru  a  le  utiliza  simultan  oamenii  folosesc  prize  multiple,
suprasolicitând instalaţia electrică şi favorizând astfel producerea unui incendiu.
Nu sunt admişi decât cel mult trei consumatori de curent electric.

Aparatele electrice, conductoarele electrice, prizele şi întrerupătoarele cu
defecţiuni sau improvizaţii sunt surse frecvente de producere a incendiului.

Pentru  remedierea  defecţiunilor  la  aparatele  şi  instalaţiile  electrice,
părinţii trebuie să apeleze la personalul specializat.  Când debranşaţi un aparat
electric nu trageţi de conductorul electric. Acesta se poate deteriora, devenind o
sursă de incendiu.

Nu folosiţi prize multiple: suprasolicitate, acestea se încălzesc şi există
riscul producerii unui incendiu.

FOCUL ÎŢI POATE DISTRUGE CASA!

REGULI DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE
INCENDIU

 Dacă sunteţi singuri acasă şi s-a produs un incendiu, nu intraţi în
panică: ieşiţi din locuinţă, anunţaţi un vecin despre incendiu si rugaţi-l
să sune la 112. În nici un caz nu vă întoarceţi în locuintă să vă salvaţi
lucrurile preferate: viaţa voastră este cea mai importantă.

• Dacă sunteţi încuiaţi în casă şi nu puteţi ieşi din locuinţă, închideţi
uşa camerei în care se află incendiul, mergeţi în altă cameră, aşezaţi-vă
în dreptul  ferestrei  deschise şi  strigaţi  cât  puteţi  de tare  după ajutor
(foarte mulţi copii au murit în incendii, deoarece s-au panicat şi nu au
mai putut striga după ajutor). Aveţi grijă să nu cădeţi. În nici un caz nu
încercaţi să vă ascundeţi în dulap sau sub pat.

• Dacă încăperea în care vă aflaţi este inundată de fum, evacuarea se
va realiza deplasându-vă târâş sau în genunchi, deoarece este mai putin
fum la podea;

• Dacă, din întâmplare, vi se aprind hainele, nu vă agitaţi, nu daţi din
mâini.  Focul are nevoie de oxigen ca să ardă şi orice curent de aer
(chiar şi cel pe care îl faceţi dând din mâini sau agitându-vă) îl aprinde
şi mai tare.

• Culcaţi-vă  la  pământ  şi  răsuciţi-vă  stânga-dreapta  până  când
stingeţi focul. Acoperiţi-vă faţa cu o batistă umedă. 

• După ce ieşiţi din camera unde s-a produs incendiul şi vă aflaţi în
siguranţă, rugaţi un vecin sau sunaţi voi înşivă la numărul de urgenţă 

• 112
•
• Informaţiile pe care le veţi da sunt următoarele:

• cum vă numiţi;

• ce urgenţă aveţi;

•  unde este urgenţa;

• de la ce număr de telefon sunaţi;

•  unde vă aflaţi.



•
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REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE LA
ÎNZĂPEZIRI

 informaţi-vă permanent asupra condiţiilor atmosferice
folosind radioul şi televizorul; 

 fiţi pregătit pentru a rezista acasă; pregătiţi rezerva de
alimente, apă şi combustibil şi asiguraţi-vă mijloacele
diferite pentru încălzit şi preparat hrana; 

 pregătiţi  mijloace  de  iluminat  independente  de
reţeaua electrica; 

 păstraţi la indemnă uneltele pentru degajarea zăpezii; 
 evitaţi  absolut  orice  fel  de  călătorie  daca  nu  este

necesara; 
 dacă  totuşi  este  necesar  să  plecaţi  luaţi-vă

îmbrăcăminte groasă, căciulă, mânuşi; 
 călătoriţi numai ziua şi folosiţi şoselele principale; 
 nu fiţi cutezători şi temerari; opriţi, întoarceţi-vă sau

cereţi ajutorul; 
 daca plecaţi cu maşina, asiguraţi-o cu lanţuri pentru

zăpadă,  lopată,  răzuitoare,  cablu  de  remorcare,
benzina  de  rezervă  şi  asiguraţi-vă  ca  ştie  cineva
încotro plecaţi; 

 daca  mijlocul  de  transport  se  strica,  nu  intraţi  în
panica , păstraţi-vă calmul,  daţi  semnale de alarmă,
aprindeţi luminile, ridicaţi capota maşinii şi aşteptaţi
ajutorul; 

 nu părăsiţi mijlocul de transport pentru a cere ajutor,
deoarece vă puteţi rătăci; 

 evitaţi suprasolicitarea. 

                                           

   S.V.S.U. BUESTI

CÂND CEREŢI AJUTOR SPECIALIZAT:

Telefonaţi  la  numărul  stabilit  pentru  cazurile  de
urgenţă: 

 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ - 112

 AMBULANŢA – 112 
 POLITIA – 112 

Ce alte informaţii veţi comunica:

CINE  TELEFONEAZĂ: Numele  si  prenumele
persoanei care telefoneaza 

DE UNDE: Adresa si numarul de telefon de unde
se telefoneaza

CE  S-A  INTAMPLAT: Tipul  accidentului:
prăbuşire clădire, incendiu etc. 

UNDE: Locul  unde  s-a  produs  accidentul:
localitatea, strada, numărul.

PERSOANELE  AFECTATE: Câte  persoane  au
nevoie de ajutor.

TIPUL AJUTORULUI SOLICITAT: Menţionaţi
dacă e nevoie de echipament special.

CE  SE  POATE  FACE  PÂNĂ  LA  SOSIREA
ECHIPEI  DE  INTERVENŢIE: Solicitati  cateva
recomandari autorizate.

CONFIRMAREA  RECEPTIONARII
APELULUI: Solicitaţi numele şi funcţia persoanei care a
preluat apelul dv. 

                               

Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRU
5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10

secunde între ele.

Încetarea alarmei
Sunet continuu, cu durata de 2 minute.



 Măsuri de protecţie a locuinţei luate înainte de cutremur:
   Identificaţi  locurile  în  care  vă  puteţi  proteja:

grinda,
tocul uşii, birou sau masă rezistentă etc.;
Identificaţi obiectele care pot cădea sau se pot deplasa în timpul
seismului;
 Asiguraţi măsurile pentru înlaturarea pericolelor de incendiu:
protecţia şi evitarea distrugerilor la instalaţiile de alimentare cu
electricitate, apă şi gaze;
 Cunoaşteţi bine locurile de întrerupere a alimentării cu  aceste
surse;
 Asiguraţi starea de rezistenţă a locuinţei. La nevoie consultaţi
organele de protecţie civilă locale sau alţi specialişti;
Asiguraţi, în locuri cunoscute şi uşor accesibile, îmbrăcăminte
pentru timp rece,  o rezervă de alimente, materiale (lanterne, a
unui aparat de radio cu tranzistor şi bateriile necesare) şi obiecte
necesare realizării unei truse de prim ajutor familial. 
 Măsurile  de  protecţie  luate  în  timpul
producerii unui cutremur:

 Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică
şi încercaţi să-i liniştiţi pe ceilalţi  membri ai familiei;
 Nu  părăsiţi  locuinţa  –  puteţi  fi
surprinşi  într-un  loc  în  care  vă  puteţi  accidenta,  nu  folosiţi
ascensorul;
 Dacă  aveţi  timp  întrerupeţi
alimentarea cu apă, gaze, electricitate;
 Dacă  sunteţi  surprinşi  în  afara  unei
locuinţe  (clădiri)  rămâneţi  departe  de  aceasta,  feriţi-vă  de
tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe şi geamuri care se
pot prăbuşi pe stradă;
 La serviciu sau  în  localurile  publice
folosiţi pentru adăpostire locurile specifice spaţiului în care v-a
surprins mişcarea seismică.
 Măsuri  de  protecţie  luate
după producerea unui cutremur:

Nu  plecaţi  imediat  din  locuinţă.  Acordaţi  mai  întâi
primul ajutor celor afectaţi de seism;
Ajutaţi-i  pe  cei  răniţi  sau  prinşi  sub  mobilier,  obiecte  sau
elemente uşoare de construcţii căzute, să se degajeze;
Verificaţi  dacă  nu  sunt  scurgeri  de  gaze  sau  apă,  dacă
alimentarea cu energie electrică sau gaze a fost întreruptă;
Dacă  s-a produs  un  incendiu  încercaţi  să-l  localizaţi  şi  să-l
stingeţi.
  FIŢI  CALMI.
ÎNCURAJAŢI  MEMBRII  FAMILIEI.  NU  INTRAŢI  ÎN
PANICĂ.

      

CE SUNT ALUNECĂRILE DE TEREN ?

• Alunecările  de  teren  reprezintă  deplasări  ale
versanţilor dealurilor. Ele se pot produce de-a lungul pantei
sau  lateral,  ca  urmare  a  unor  fenomene  naturale  (ploi
torenţiale,  prăbuşiri  ale  unor  grote,  eroziuni  puternice,
cutremur de pământ), sau chiar ca urmare a unor activităţi
umane.

CARE SUNT SEMNELE ALUNECĂRII DE TEREN ?

• Fisuri  (crăpături)  pe  pământ,  pe  asfalt,  în  pereţii
clădirilor,  copaci înclinaţi, stâlpi şi garduri strămutate din
loc, dispariţia bruscă a apei din fântâni şi izvoare, scârţâitul
elementelor  de  construcţie  ale  caselor,  starea  alarmată  a
păsărilor şi a animalelor.

•

CE FACI ÎN CAZ DE ALUNECARE DE TEREN ?

Ieşi imediat din casă pe un teren drept. Înştiinţează şi vecinii,
ajută pe cei ce au nevoie. Apelează la serviciile specializate. Ia
măsuri  pentru  securitatea  oamenilor  şi  păstrarea  bunurilor
mate

                                    

                                

       
    
 

    În general inundaţiile sunt evenimente dezastruoase
PREVIZIBILE. Există deci posibilitatea realizării unor 
măsuri de PREVENIRE şi PROTECŢIE! 
Orice persoană se poate găsi în stare de pericol în caz de
 inundaţii.
      Experienţa arată că cei care s-au pregătit şi au cunoscut 
regulile de comportare au putut acţiona corect salvându-şi
 familia şi bunurile materiale.

PENTRU REALIZAREA MĂSURILOR
DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE, TREBUIE SĂ

CUNOAŞTEM:

  locurile de producere a inundaţiilor;
  zonele inundabile, amploarea inundaţiilor;
  dacă gospodăria proprie este în pericol;
  locurile şi condiţiile de realizare a PROTECŢIEI ;
  locurile şi condiţiile în care urmează a se desfăşura 
  eventuală evacuare temporară.

REŢINEŢI!

   Semnalul de alarmare în cazul inundaţiilor este un sunet
de sirenă, care se întrerupe de trei ori şi durează
 două minute! Când aţi recepţionat acest semnal:
 părăsiţi locuinţa şi îndreptaţi-vă  către locurile
lipsite de pericol, dinainte stabilite;
 la părăsirea locuinţei întrerupeţi alimentarea cu 
electricitate, apă şi gaze;
 nu luaţi din locuinţă decât lucrurile strict 
 necesare şi obiectele de valoare pentru a vă putea
 evacua în timp util;
 evacuaţi animalele din gospodărie;
 dacă aţi fost cuprins de inundaţie, urcaţi-vă către 
părţile superioare ale locuinţei sau pe acoperiş;
 acţionaţi cu calm, liniştiţi-i şi pe cei din jur;
 aşteptaţi cu încredere intervenţia formaţiunilor de salvare.
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