Informare preventivă
Statisticile anilor anteriori au arătat că în timpul sezonului rece se manifestă o
serie de riscuri în mod special incendii la construcțiile agenților economici, la
gospodăriile populației, precum și unele situatii de urgentă generate de
înzapeziri și alte fenomene ce se produc în sezonul rece.
În acest sens Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgentă Aninoasa informează
cetățenii comunei și recomandă interzicerea următoarelor:
a) Utilizarii aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, intrerupatoarelor,
dispozitivelor de protectie cu defectiuni sau cu improvizatii;
b) Suprasolicitarii retelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;
c) Folosirii buteliilor de gaze lichefiate fara regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate
ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la capete;
d) Folosirii chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol, in spatii cu pericol de
incendiu, cum sunt: depozite de furaje, graduri, magazii, poduri si alte asemene;
e) Incalzirii cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in pozitie culcata, rasturnata sau
inclinata;
f) Utilizarea mijloacelor de incalzire (sobelor) cu defectiuni (fisuri, crapaturi, usi
deteriorate) si a cosurilor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti cu defectiuni (fisuri,
crapaturi, lipsa parascantei, inaltimea necorespunzatoare a acestora) cat si depozitarea
materialelor combustibile in apropierea acestora;
g) Folosirii flacarii pentru verificarea etansarii buteliei, garniturilor, regulatorilor de
presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa
si sapun;
h) Tranzvazarii gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii
improvizate;
i) Pastrarii surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi cu gaz si altele
asemenea, in locuri in care au acces copiii;
j) Nesupravegherii copiilor, precum si blocarea acestora in casa cu lumanari aprinse, sobe,
plite si/sau aparate electrice aflate in functiune.
k) Depozitatii de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu
produse petroliere si altele asemenea, in podurile cladirilor;
l) Folosirii afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora in magazii, poduri, remize,
sub soproane sau langa materiale combustibile;
m) Interzicerii utilizarea combustibililor solizi pentru alimentarea mi jloacelor de incalzire
locala, cu sau fara acumulare de caldura, racordate la sisteme de
alimentare cu gaze naturale, pentru evitarea infundarii sau supraincalzirii
cosurilor de fum si producerii unor incendii.
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