Protejează-ţi familia !
Protejează-ţi locuinţa !
Alătură-te nouă în lupta de prevenire a incendiilor !

Incendiul îi poate răni şi poate distruge.
Odată produs este greu de controlat.
Chibriturile şi brichetele nu sunt jucării. Ele sunt
periculoase şi trebuie folosite doar de adulţi.
Pregătiţi şi exersaţi planul de evacure în caz de
incendiu. Gândiţi două modalităţi de evacuare din
fiecare cameră.

Nu reveniţi niciodată într-o clădire în flăcări.

Învăţaţi-i pe copii cum să sune la 112.

Nu folosiţi niciodată lifturile pe timpul unui
incendiu.
Opriţi-vă, culcaţi-i la pământ şi rostogoliţi-i în
cazul în care le-au luat foc hainele de pe ei.
Scoateţi-i imediat din casă în cazul în care auziţi
alarma de incendiu.
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Ai nevoie de ajutor?
Adresează-te personalului Inspecţiei de Prevenire
situată în Piatra Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr.
16, tel/fax: 0233/211230
sau viziteasză www.ijsunt.ro; www.igsu.ro

În lume mor anual sau suferă leziuni foarte
grave din cauza incendiilor produse sute de
copii Copiii sunt mult mai afectaţi de incendiu
spre deosebire de adulţi. Învăţaţi copiii de la o
vârstă cât mai fragedă despre importanţa
siguranţei lor în cazul producerii unor incendii.

Învaţă-ţi copiii
- Focul îi poate răni şi poate distruge
lucrurile la care ţin. Odată izbucnit este
greu de controlat.
- Chibriturile şi brichetele nu sunt jucării.
Sunt periculoase şi trebuie folosite numai
de adulţi.
- Pregătiţi şi exersaţi planul de evacure în
caz de incendiu. Gândiţi două modalităţi de
evacuare din fiecare cameră.
- Efectuaţi exerciţii de evacuare din
locuinţă de cel puţin două ori pe an.
- În caz de incendiu copiii trebuie să
cunoască care sunt culoarele de evacuare
spre exteriorul clădirii.
- Spuneţi-le copiilor să nu folosească
niciodată liftul în caz de izbucnire a unui
incendiu.
- Stabiliţi şi spuneţi-le copiilor locul de
adunare, în afara clădirii.
- Spuneţi-le copiilor să nu intre niciodată
sau să se reîntoarcă într-o clădire în flăcări.
- Învăţaţi copiii să sune la pompieri la 112.

Spuneţi-le copiilor:
Cum trebuie să reacţioneze în cazul în
care aud alarma de incendiu emisă de
detectoarele de fum?

- Să se oprească din orice făceau. Să nu
fugă.
- Să se lase cât mai jos posibil.
- Să-şi acopere faţa cu mâneca şi să iasă
repede din clădire.

Spuneţi-le copiilor să iasă din casă imediat
când aud alarma de incendiu. Învăţaţi-i pe
copii cât de importante sunt aceste
detectoare de fum montate în locuinţă.
Schimbaţi bateriile cel puţin o dată pe an.

Să meargă cât mai jos prin fum

Învăţaţi-i pe copii sî se deplaseze cât mai
jos prin fum, pe coate şi genunchi până ce
ies din clădire.
Spuneţi-le că fumul este periculos şi tocmai
din această cauză trebuie să stea cât mai
aproape de podea unde aerul este mai curat
şi mai rece.

