PARTENER PROIECT

Disaster Risk Reduction
and Response

RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU

+

KEEP

CALM
Păstraţi-vă calmul

Salvaţi persoanele
aflate în pericol

Anunţaţi incendiul

Urmaţi căile de evacuare marcate.

NU folosiţi ascensorul

Nu vă întoarceţi spre locurile în care
se manifestă incendiul pentru a pune
la adăpost documente de valoare.
Viaţa dumneavoastră are o valoare
mult mai mare.

ANUNȚAȚI INCENDIUL
CINE anunţă? CE s-a întâmplat? UNDE s-a întâmplat?

Telefon serviciu voluntar
pentru situaţii de urgenţă

nr._______________

112

Numărul de telefon al serviciului
profesionist pentru situaţii de urgenţă

CUM SĂ TE PROTEJEZI ŞI SĂ
INTERVII ÎN CAZ DE INCENDIU
- Comportaţi-vă calm. Respectaţi regulile şi indicatoarele;
- Pentru stingerea incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.;
- Dacă pentru salvarea oamenilor trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe
cap o pătură umedă;
- Deschideţi cu prudență uşile, deoarece afluxul rapid de aer provoacă creşterea
rapidă a flacărilor;
- Prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;
- Strigaţi victimele (copiii, de regulă, se ascund sub paturi, în dulapuri etc.), găsiţi-le şi
salvaţi-le;
- Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi; culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;
- Asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătură
sau ceva care îi acoperă etanş;
- Dacă arde suprafaţa verticală, apa se aruncă de sus în jos;
- Uleiul, benzina și alte lichide inflamabile se sting prin acoperire cu nisip, pământ,
cuverturi grele. Nu folosiți apă!
- Instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a surselor de energie;
- Ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;
- Amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul
înconjurător prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe (palton, pături etc.)
- Aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele
medicale.
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