MASURI PREVENTIVE IMPOTRIVA INCENDIILOR
LA FOLOSIREA APARATELOR TERMICE

Vin sarbatorile!
In aceasta perioada sunt folosite tot mai des APARATELE TERMICE.
In aceasta categorie pot fi mentionate: masini de gatit, sobe, cuptoare, arzatoare, aragaze – toate functionand pe
principii similare fie cu combustibil gazos, combustibil lichid fie cu energie electrica.
In cazul masinilor de gatit din bucatariile proprii cat si cele ale restaurantelor, unde cantitatea de alimente utilizate
este mare, iar timpul de curatire a plitelor este, de regula, redus, se constata cazuri suficient de dese de aprindere a
uleiului de gatit si a grasmilor, precum si a carpelor si hartiilor impregnate cu grasimi prin contact direct cu flacara.
Incendii pot surveni si datorita defectarii aparaturii de reglaj, avand ca urmare cresterea volumului flacarilor, sau a
unor fisuri, uitarea pe aragazul aprins a cratitei cu mancare in timp ce dati o fuga pana la magazinul din colt sau la
piata, pentru a mai cumpara “ una, alta !!! “.
De retinut:
- Supravegheati masinile de gatit, cuptoarele si sobele;
- Nu lasati copiii singuri niciodata;
- Evitati sa purtati haine sintetice, deoarece acestea pot lua foc foarte usor;
- Folositi manusile antitermice;
- Curatati si indepartati depunerile de grasime si resturile de mancare de pe aragazurile, plitele, prajitoarele
de paine şi gratarele din bucatarie, etc. deoarece acestea pot lua foc cu usurinta;
- Scurgeti alimentele de apa inainte de a le introduce in ulei incins pentru a preveni improscarea cu ulei şi
arsurile;
- Daca uleiul incins incepe sa scoata fum, atunci trebuie oprit focul si lasat sa se racească - NU aruncati
tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucatarie si NU turnati apa peste ea!
- Stingeti tigaile, cratitele sau oalele care sunt in flacari acoperindu-le cu un capac sau punand un prosop ud
peste acestea numai dupa ce ati oprit alimentarea cu gaz/energie electrica a aragazului/masinii de gatit;
- Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.

ECHIPA PREVENTIVE VA UREAZA SARBATORI FERICITE!

