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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL ?ĽWFRU SITUAŢII DE URQENŢĂ NESECRFT

lnspectorawl pentru Situaţii de Urgcnţä “Avram Iaiicu Cluj-Napoca
al judeţuLui CIuj Nr.2000138

din 18.01.2017

Excmplar unie

Primăriilc U.AJ. din judeţul luj

în sezonul rece pentru asigurarea prevenirii situaţiilor de urgenţă b
gospodăriile populaţiei sunt necesare rcspcctarea. următoarclor măsuri

- verificarea instalaţiilor de încăizire, a centraiciozł tcrrnice ce deservesc clădiri
individuale sau locuinţc particulare, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor
pcntru cvacuarea Ĺiimului;

- în sobc[e care hrncţionează cu cornbustibil sohd, nu este permis să sc apťindă
focul cu benzină sau alte lichide inflamabile, ori să sc ardă lemne lungi, care nu
permit închiderea uşii. Acestea vor avea pe duşuméa, în faţa uşii, o tablă metalică
dc 70x50 crn;

- evitarea supraîncălzirii sobelor, acestca prin c$dura radiată putând aprinde
obicctele din apropierc, Focul în sobe nu trebuie lăsat [ără supravcghere, sau în
grija copiilor;

- nu este permis să se aşcze la uscat, la rnai puţin de I rn faţă de sobeie metalicc,
haine, rufc sau alte obiecte eare sc pot aprinde uşor

- copiii nu vor tî lăsaţi să foloscascä aparatele e ectrice de uz casnie (reşouri,
radiatoare etc. ) sau aragazul decât în prezenţa adul ilor;
In sezonul recc îu perioada ninsorilor abundexte se recoiuandă respcctarea

următoarelor reguli:
i

- se recomandă informarea permanentă asupra condiţiilor meteorologicc, iar în cazul
când acestca sunt nefavorabi]e. alât cát estc posibil se rămâne în locuinţe
asigurându-sc neccsarul de hrEmă ‚ apă şi combuscibil pentru încălzit;

- dacă sunteţi surprinşi în afara locuinţei şi există peĂicolul înzăpezirii, Ĺrcbuic să vă
păstraţi carnu1 şi să luaţi măsuri contra thgului;

- dacă sunteţi surprinşi într-un autovehicul condüccţi eu atcnţie ťolosind numai
drumurile principalc, jar dacă se deteriorează condiţiile drum şi de vreine opriţi şi
adăpostiţi-vă.
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