
Singurul scop al acestor 
sfaturi îl constituie dorinţa de 
a preveni evenimentele 
negative, de a vă ajuta.  

  
 C o m p o r t a m e n t u l 
Dumneavoastră corect, poate 
asigura întreaga noastră 
siguranţă împotriva apariţiei 
efectelor situaţiilor de 
urgenţă.  

 

 

Nu uitaţi,  
apelul unic de urgenţe este 
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SFATURI UTILE  
pentru prevenirea incendiilor 

pe timpul manifestărilor  
cu public numeros 
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 Pe timpul desfăşurării 
manifestărilor publice, există 
riscul producerii de incendii care 
pot avea consecinţe foarte grave, 
atât asupra vieţii participanţilor 
cât şi pentru construcţiile şi 
amenajările exploatate, datorită: 
 - aglomerărilor de 
persoane;  
 - blocării căilor de acces şi 
circulaţiei greoaie din zona 
standurilor;  
 - amenajărilor provizorii 
(chioşcuri, standuri, corturi, etc. ) 
ale căror elemente de construcţie 
sunt din materiale combustibile;
 - aparatelor de gătit 
(grătare, grill, etc.) care pentru a 
putea fi întrebuinţate sunt 
alimentate cu foc deschis (jar) şi 
butelii cu gaze;  
 - instalaţiilor electrice 
temporare folosite pentru 
iluminare, sonorizare şi gătit; 
 - cantităţi mari de materiale 
combustibile depozitate (haine, 
diferite articole, etc.); 
 - căderii resturilor 
incandescente în urma focurilor 
de artificii. 
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Persoanele care folosesc butelii 
cu gaz, înainte de utilizarea acestora, 
vor avea în vedere următoarele: 

- verificarea etanşeităţii buteliilor, 
a regulatorului de presiune, tubului de 
cauciuc si a aparatului consumator, 
interzicându-se folosirea flăcării în acest 
scop; 

- dacă se constata defecţiuni ale 
tubului de cauciuc (crăpături, pori, capete 
lărgite etc.) va fi închisă imediat butelia şi 
va fi schimbat tubul; 

- se interzice utilizarea buteliei în 
vecinătatea unor surse de căldură sau 
substanţe inflamabile; 

- trebuie sa fie la cel puţin 1 m de 
aparate de încălzire şi la o distanţă de cel 
puţin 10 m faţă de surse de căldură cu foc 
deschis. 
 

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR 
   Este interzisă utilizarea focului deschis  
în apropierea elementelor  combustibile  
ale amenajărilor şi construcţiilor, prin fo- 
losirea de brichete, lumânări, chibrituri,  
artificii, etc. 
 În incinta standurilor din expoziţii se  
interzice fumatul (cu excepţia locurilor  
special amenajate sau în spaţii fără pericol  
de incendiu). 
 Nu aruncaţi resturi de ţigări aprinse şi  
chibrituri în locuri în care se găsesc mate- 
riale combustibile de orice fel.  
 Atunci când stingeţi ţigara, asiguraţi- 
vă că aţi stins-o cu adevărat. 
     În cazul izbucnirii unui incendiu în 
locul unde vă aflaţi, trebuie să părăsiţi 
imediat zona, fără  panică.  

 

ÎN ATENŢIA AGENŢILOR  
ECONOMICI 

 
Nu aprindeţi ziare, hârtii, 

brichete, alte surse de foc deschis in 
apropierea materialelor combustibile 
(construcţii, scaune, bănci, corturi, 
haine, îmbrăcăminte, etc.). 

Dacă aprindeţi focuri în spatii 
deschise, supravegheaţi arderea lor 
până la stingerea definitivă, stingeţi 
jarul cu apa şi acoperiţi cenuşa cu 
pământ 

Depozitarea jarului de la 
grătarele de preparare a gustărilor calde 
în alte locuri decât cele special 
amenajate, este interzisă. 

Amplasarea  surselor de căldură 
(reşouri, radiatoare), foc deschis 
(pentru grill) se va face la distanţe de 
siguranţă faţă de materiale combustibile 
(elemente de construcţie ale standurilor, 
corturi, ambalaje pentru produse, 
deşeuri, etc.); utilizarea acestora se va 
face numai sub permanenta 
supraveghere a angajaţilor din stand. 

Echipamentele electrice trebuie 
să fie executate în conformitate cu 
prevederile normative în vigoare; 
traseele de cabluri vor ocoli accesele 
pietonale şi vor fi protejate împotriva 
solicitărilor mecanice; fiecare utilizator 
va prezenta la solicitarea celor în drept, 
acte justificative privind execuţia şi 
punerea lor în funcţiune. 

  Trebuie să vă asiguraţi cea mai 
apropiata cale de evacuare, în condiţii 
de  securitate proprie, spre locuri fără 
pericol.  

  Pe traseu rămâneţi grupaţi, 
ajutaţi copii şi persoanele în vârstă. 

 Nu-i lăsaţi în zona afectată pe 
cei care nu pot pleca. 
  Este obligatoriu să permite-ţi 
imediat accesul celor care asigură 
ordinea şi intervenţ ia,  pentru 
înlăturarea pericolului şi lichidarea 
flăcărilor. 

  Executaţi imediat dispoziţiile 
celor ce asigură supravegherea şi 
siguranţa persoanei dumneavoastră. 

  Vor fi menţinute libere căile de 
acces pentru autospecialele de 
intervenţie. Nu blocaţi accesul 
acestora la sursele de alimentare cu 
apă. 

 
UTILIZAREA  


