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Măsuri de prevenire pe timpul sezonului rece












la instalarea şi folosirea sobelor trebuie asigurate distanţe de siguranţă faţă de materialele
combustibile sau alte obiecte care se pot aprinde uşor;
la aprinderea focului în sobe se impune atenţie deosebită la folosirea lichidelor inflamabile şi utilizarea
materialelor combustibile (lemn, cărbune, etc) care să permită închiderea uşilor sobelor; la folosirea
combustibilului gazos se va utiliza principiul “gaz pe flacără”;
amplasarea unei table metalice, pe duşumea, parchet ori linoleum în faţa uşilor sobelor;
sobele în funcţiune şi aparatele electrice de încălzire sub tensiune nu vor fi lăsate fără supraveghere
şi nici într-un caz în grija copiilor;
verificarea, curăţirea şi după caz remedierea defecţiunilor coşurilor de evacuare a fumului de către
personal autorizat;
nu se vor folosi instalaţii şi aparate electrice de încălzire defecte sau improvizate, cu conductori
neizolaţi, prize sau întrerupătoare cu defecţiuni, siguranţe necalibrate;
utilizarea sistemelor de afumare a produselor din carne se va face doar pe timpul zilei şi sub
supraveghere;
atenţionarea, în special a copiilor, pentru a nu folosi lumânări, jocuri de artificii, petarde, pocnitori
improvizate şi alte mijloace explozive care sunt utilizate frecvent în această perioadă, în apropierea
materialelor combustibile ori inflamabile;
supravegherea pomului de Crăciun decorat cu instalaţii electrice de iluminat, lumânări ori artificiilor de
către persoane adulte şi instruirea copiilor pentru folosirea acestora doar în prezenţa adulţilor.
Măsuri de P.S.I. ce se vor respecta la coşurile de fum

Coşurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe distanţa cuprinsă în podul clădirii, asigurându-se o
izolare corespunzătoare a coşurilor faţă de materialele combustibile ale elementelor de construcţie.
Se va face verificarea şi curăţarea coşurilor, premergător sezonului rece.
Alte reguli privind coşurile de fum:
• coşurile de zid vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor astfel:
la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. în spaţiul
dintre coş şi planşeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de plasă îmbibate cu
argilă;
la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a
zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un sort de tablă;
• coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 - 0,8 m;
• coşurile de zid vor fi permanent întreţinute fără crăpaturi şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile
de zid netencuite;
• burlanele de metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm. faţă de pereţii de scândură.

