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

INSPECTORATUL
PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
,,Gheorghe Pop de Băseşti”
AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ

Comportamentul dumneavoastră corect, poate asigura siguranţă împotriva apariţiei efectelor situaţiilor de urgenţă.

SFATURI UTILE
PENTRU PREVENIREA
INCENDIILOR DE
PĂDURE

În caz de incendii, inundaţii, alunecări sau prăbuşiri de
teren, cutremure, sau alte dezastre, sunaţi la numărul unic de

urgenţă: 1 1 2 !
Dacă sunaţi la 112, trebuie
să anunţaţi:
 ce urgenţă aveţi;
 unde este urgenţa;
 unde vă aflaţi;
 de la ce număr de telefon sunaţi.

Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, tel: 0262-211.212;
0262-211.213, fax: 0262-214.921, 0262-214.981;
e-mail: pompierimm@rdslink.ro

www.isumm.ro

ATENŢIE,
cu un singur chibrit
poţi aprinde o pădure !

Incendiul este un proces complex
de ardere, cu evoluţie necontrolată, datorat prezenţei substanţelor combustibile şi a surselor de aprindere, a cărui
apariţie şi dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vieţi,
pagube materiale, etc. şi care impune intervenţia organizată pentru stingere.
Perioadele de secetă şi vântul puternic sunt favorabile izbucnirii incendiilor de vegetaţie uscată şi în fondul forestier.
Vântul accelerează uscarea solului
şi vegetaţiei şi creşte riscurile de propagare a incendiilor la mare distanţă.
Incendiile provocate de om în pădure sunt datorate nerespectării regulilor
de prevenire a incendiilor pe timpul activităţilor de agrement şi forestiere.
Iată câteva sfaturi, de care dacă ţii
seama, poţi preveni producerea unui incendiu de pădure:

Pe timpul drumeţiilor se vor respecta
regulile specifice zonelor de agrement, şi
anume:
 fumatul şi utilizarea focului deschis se
permite doar în locuri fără vegetaţie şi în
vetre special amenajate;
 vatra trebuie să fie curăţată de iarbă,
vreascuri, frunze, etc.;
 se recomandă să se sape o mică groapă în
care se va face focul iar în jurul ei se vor aşeza
pietre acoperite cu brazde (pietrele pot uneori
exploda la temperaturi mari);
 lemnele pregătite pentru foc trebuie să fie
la o distanţă de siguranţă de vatra acestuia;
 cortul va fi amplasat cât mai departe de
foc;
 dacă vreţi să păstraţi jarul pentru
pregătirea unei mese, acoperiţi-l cu brazde;
 dacă sunteţi nevoiţi să păstraţi focul pe
timpul nopţii, faceţi cu schimbul pentru
păzirea lui şi nu-l lăsaţi niciodată
nesupravegheat;
 stingerea focului este primul lucru care
trebuie făcut înainte de plecare (se vor lua
măsuri pentru stingerea resturilor
incadescente cu apă sau prin acoperire cu
pământ);
 nu împrăştiaţi jarul când vreţi să stingeţi
focul;
 înainte de plecare, (chiar dacă plouă)
verificaţi focul dacă este stins, inclusiv dacă
în jurul vetrei nu a rămas jar.
 se vor respecta distanţele minime de
siguranţă la care se poate face focul (50 m faţă
de materialele combustibile sau clădiri şi 100
m faţă de liziera pădurii şi depozitele de
furaje);
 atenţionaţi copii şi supravegheaţi-i,
pentru a nu provoca incendii în joaca lor (nu
le lăsaţi la îndemână chibrituri sau alte surse
de foc);
 respectaţi regulile privind fumatul şi nu
aruncaţi la întâmplare ţigările şi chibriturile
nestinse;
 menţineţi curăţenia în pădure şi nu lăsaţi
hârtii, resturi de mâncare, sticle ori flacoane,
deoarece şi ele pot contribui la producerea
incendiilor de pădure.

Câteva tipuri de foc şi avantajele lor:
Focul în formă de stea
Se vor aşeza câteva bucăţi de lemn
uscat, cu un capăt în centrul vetrei
focului, iar cu celălalt spre exterior.
Pe măsură ce focul arde, lemnele vor
fi împinse spre interior până la arderea completă. Acest tip de foc e recomandat deoarece consumă puţin şi e
foarte bun pentru încălzirea şi prepararea hranei.

Focul în groapă
De regulă folosit la prepararea hranei. Căldura emanată va fi redusă şi
focul va arde lent. Consumă puţine
lemne şi jarul poate fi păstrat mai
mult prin acoperirea acestuia cu cenuşă. Groapa se sapă în formă de
trunchi de con iar lemnele se aşează
pe margine, înclinate, unul lângă altul.

Focul haiducesc
Cel mai mare dezavantaj este cantitatea mare de lemne pe care o consumă. Poate servi pentru încălzire cât şi
pentru prepararea mâncării. Lemnele
se vor aşeza în formă de cort indian.

Focul vânătoresc
Se vor aşeza pe sol două bucăţi de
lemn mai groase, cu o oarecare depărtare între ele, unde se vor pune aşchiile, hârtia, etc., iar peste acestea se vor
aşeza bucăţi de lemn mai groase în
formă de cruce ce se vor sprijini de
cele două lemne de la baza sau de sol.

Focul de tip grătar (altar)
Lemnele se aşează sub formă de
grătar pe două lemne mult mai groase
de esenţă tare aşezate paralel. Se vor
clădi 3-4 rânduri. Focul se va aprinde
cât mai aproape de sol şi cât mai în
centru. Tot timpul arderii, flacăra va
fi constantă.

Focul pe zăpadă
Din lemne verzi se face o "podea"
pentru foc. Este necesar aşa ceva
pentru ca apa rezultată din topire să
nu ajungă la foc. Deasupra vom
aprinde un foc care să emane cât mai
puţină căldură.

În funcţie de caracteristicile climatice (în
principal forţa şi direcţia vântului) se
disting trei tipuri de incendii de pădure:
Incendiu de sol - atunci când arde materia
organică conţinută de litieră, humus sau turbă.
Incendii de suprafaţă - atunci când ard
straturile joase ale vegetaţiei, adică partea
superioară a litierei (iarba şi partea lemnoasă de
talie joasă).
Incendii de coronament - atunci când arde
partea superioară a arborilor şi formează o
coroană de incendiu.
Ce trebuie să faci în cazul
unui incendiu de pădure ?
Dacă s-a produs un incendiu:
 Nu intra în panică !
 Îndepărtează-te de incendiu !
Dacă fumul este dens şi ai
probleme respiratorii:
 Acoperă-ţi nasul şi gura cu o batistă curată !
 Deplasează-te prin locurile inundate cu fum,
în genunchi sau târâş pe burtă, deoarece la
nivelul solului este mai puţin fum !

Dacă hainele ţi-au luat foc:





Nu intra în panică !
Îndepărtează-te de foc !
Protejează-ţi faţa şi căile respiratorii !
Rostogoleşte-te pe pământ până se stinge
focul !

Dacă hainele unui prieten s-au aprins:
 Acoperă-l cu o pătură !
 Spune-i să se rostogolească pe pământ până
ce se stinge focul !

Anunţarea unui incendiu
trebuie să cuprindă:
 locul incendiului;
 felul incendiului (litieră, coronament, etc.);
suprafaţa aproximativă cuprinsă de incendiu;
 esenţa (natura) pădurii;
 condiţiile de dezvoltare (direcţia).

