PROGRAM DE MĂSURI
în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la
gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi a instituţilor publice din
sectorul de competenţă

În conformitate cu OMAI nr 160/2007 şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei
Negreni, membrii acestuia(sef serviciu,compartimentul de prevenire, grupele
intervenţie şi echipele specializate)au obligatia să acorde asistenţa de
specialitate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei,
operatorilor economici şi instituţiilor publice.Această activitate constă în
instruirea,îndrumarea populaţiei şi salariaţilor în domeniul prevenirii incendiilor şi
protecţiei civile ,înştiinţarea,avertizarea,alarmarea,pregătirea si comportamentul
acestora în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiilor de urgenţă şi
totodată constatarea neregulilor şi deficienţelor potenţial generatoare de situaţii
de urgenţă.
a.)LOCUINŢĂ
1.ordine interioara -existenţa unor cantităţi mari de materiale
combustibile şi de mobilier dispuse în dezordine şi care îngreunează sau
blochează deplasarea persoanelor.
2.insatalaţii electrice -existenţa întrerupătoarelor, prizelor, cablurilor
defecte
-utilizarea mai multor aparate electrice prin intermediul unei prize multiple
-uilizerea aparatelor electrice cu defecţiuni
-nesupravegerea instalaţiilor electrice în funcţiune
-folosirea siguranţelor electrice nestandardizate
3.bucătărie -depozitarea materialelor infalamabile
-folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune cu garnituri
deteriorate ori cu furtunuri de caciuc fisurate sau lărgite la capete
-montarea sau depoziterea buteliilor de gaze în apropiereea surselor de căldură
ori sub acţiunea directă a razelor de soare
-folosirea sau încălzirea buteliei în poziţie culcată,răsturnată sau înclinată.
4.coş de fum -inexistenţa uşiţelor pentru curăţire şi evacuarea funinginii
-existenţa fisurilor ,crăpăturilor si periodicitatea executării lucrărilor de curăţire
-existenţa dispozitivului cu parascîntei.
5.instalaţii de încălzire -utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii
sau defecţiuni
-nesupravegherea instalaţiilor de încălzire în funcţiune
-existenţa materialelor combustibile în apropierea sobelor de încălzit
-inexistenţa cutiilor metalice de protecţie în faţa sobelor cu lemne
-modul de etanşare a uşiţelor de la sobele de încălzit.

6.pod -existenţa materialelor lemnoase, furajelor, produselor alimentare
sau altor materiale combustibile ori inflamabilre
-existenţa afumătoarelor improvizate
-utilizarea ca spălătorie/uscătorie
-modul de executare a iluminării: cu lumânări, lămpi de petrol etc.
-existenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de iluminat.
7.instalaţii speciale -existenţa instalaţiei de protecţie împotriva descărcărilor
electrice atmosferice
-existenţa asigurării alimentării cu apă în caz de incendiu
b.) ANEXE GOSPODĂREŞTI
1.magazie -existenţa unei cantităţi mari de materiale combustibile şi de mobilier
dispuse în dezordine şi care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor
-existenţa depozitării unei cantităţi mai mari de 25 l de carburanţi
-exitenţa afumătoarelor
2.adăpost de animale şi păsări -modul de executare a iluminatului:cu lumânări,
lămpi de iluminat cu petrol, felinare etc
-utilizarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni
-existenţa mijloacelor de acumulare a căldurii pentru încălzit
3.fânar/grânar -modul de amplasare a acestuia:în apropierea locuinţei, bucătăriei
de vară, magaziei, grajdului etc.
-existenţa sistemului de ventilaţie în depozitele pentru produse alimentare şi hrană
pentru animale
-utilizarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni
-modul de executare a iluminatului:cu lumânări, lămpi de iluminat cu petrol.etc.
4.garaj -existenţa materialelor combustibile sau inflamabile
-existenţa sistemului de ventilaţie
-existenţa sobelor metalice sau reşourilor electrice
5.amenajări speciale -existenţa unei gropi speciale sau cutii metalice cu capac
pentru depozitarea cenuşii şi jeratecului.
c.)CUNOŞTINŢE PREVENTIVE
1.cunoaşterea numerelor de telefoane ale serviciului public de pompieri civili şi
pompieri profesionişti.
2.cunoaştere ghidului pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la gospodăriile
cetăţeneşti.
3.participarea la activităţile de pregătire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
organizate de serviciul public de pompieri civili cu cetăţenii.
4.cunoaşterea măsurilor care se iau în caz de incendiu.
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