Protejează-ţi familia !
Echipaţi-vă locuinţa cu detectoare de
fum autonome cu semnalizare
acustică.

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

Alegeţi echipamentele cele mai bune
şi care vă sunt accesibile.

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Instalaţi în fiecare cameră câte un
detector de fum.

Testaţi eficienţa acestora (audibilitate
şi sensibilitate).

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Petrodava” al judeţului Neamţ
INSPECTIA DE PREVENIRE

Schimbaţi bateriile acestora periodic.

SERVICIUL PREVENIREA INCENDIILOR

Efectuaţi cu regularitate întreţinerea
detectoarelor de fum cu personal
calificat şi autorizat.

Ai nevoie de ajutor?

Pregătiţi
şi
exersaţi
planul
dumneavoastră propriu de evacuare
în caz de incendiu.

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

Protejaţi-vă familia şi locuinţa

Unde să instalez detectoare de fum?

Planificare şi exerciţiu

Cele mai cumplite incendii se produc
noaptea când oamenii dorm (cele mai
multe victime omeneşti!).
Detectoarele de fum, montate în
locuinţa dumneavoastră, vor sesiza
fumul şi vor emite semnale de alarmă
care vă pot salva viaţa, integritatea
corporală şi bunurile materiale.

Deoarece fumul se ridică la partea
superioară
a
încăperii,
montaţi
detectoarele autonome pe tavan.

Desenaţi un plan de evacuare arătând pe
el modalităţile prin care dumneavoastră
şi familia dumneavoastră veţi părăsi
clădire în cazul izbucnirii unui incendiu.
Căutaţi pe cât posibil două alternative de
ieşire şi stabiliţi apoi locul de întâlnire
din afara clădirii. Efectuaţi cu
regularitate exerciţii de evacuare cu
fiecare
membru
al
familiei
dumneavoastră. În caz real, după ieţire
tuturor membrilor familiei în afara
clădirii, într-o locaţie sigură, sunaţi
pompierii la telefonul 112.

Echipaţi-vă locuinţa cu detectoare de
fum
În România, încă nu există
obligativitatea montării în locuinţe
particulare a acestor echipamente de
detectare şi semnalizare.
Alegeţi cea mai bună soluţie
Există diferite tipuri de detectoare de
fum. Acestea pot fi alimentate direct
la energia electrică, alimentate doar
cu baterii sau ambele tipuri de
alimentare.
Instalaţi în fiecare încăpere
Pentru a mări siguranţa, instalaţi
detectoare autonome de fum în fiecare
încăpere, pe fiecare nivel al locuinţei
dumneavoastră.

Testaţi eficienţa detectoarelor
(audibilitatea semnalului emis la
detectarea fumului)
Apăsaţi din când în când butonul de
„test”.
Puteţi
deasemenea
testa
funcţionarea acestora prin crearea
condiţiilor reale prin folosirea fumului
degajat de un chibrit sau lumânare
Schimbaţi bateriile cu regularitate
Înlocuiţi bateriile în fiecare detector cel
puţin o dată pe an. Să nu uitaţi niciodată
asta !
Întreţineţi detectoarele
Praful din atmosferă poate modifica
parametrii de detecţie al acestor
echipamente. Cel puţin o dată la şase
luni, ştergeţi-l cu o perie moale. Nu
ştergeţi praful niciodată cât timp
detectoarele sunt funcţionale (mai ales
cele alimentate de la reţeaua de
distribuţie). Testaţi fiecare detector după
ce s-a încheiat procesul de curăţare.

ATENŢIE
Când montaţi, testaţi şi efectuaţi
operaţiuni de întreţinere a
detectoarelor de fum, respectaţi
întocmai instrucţiunile
producătorului !

