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Arderile de vegetatie uscata
Din analiza statisticii incendiilor din ultimii trei ani reiese ca, in momentul in care incepe sa se incalzeasca,
cel mai frecvent din a doua jumatate a lunii martie, se produc un numar ridicat de incendii la gospodarii ale
populatiei, avand drept cauza focul deschis efectuat pentru curatenia de primavara prin distrugerea resturilor
menajere, furajere sau a vegetatiei uscate din gradini si curti.
Cazuistica incendiilor arata ca, de cele mai multe ori, cetatenii au efectuat arderea miristilor, resturilor
menajere ori a vegetatiei uscate pe timp de vant ori amplasand gramezile ce urmau a fi distruse prin ardere in
apropierea surilor, adaposturilor de animale sau a furajelor, ceea ce a condus la propagarea rapida a focului la
gospodarii si anexele acestora, arderile producand uneori pagube mari sau chiar victime.
Avand in vedere faptul in ultima perioada au inceput sa apara incendii de vegetatie uscata, iar la baza
izbucnirii acestora a stat neglijenta localnicilor, recomandam populatiei sa tina cont de urmatoarele masuri de
prevenire a producerii incendiilor:
- stabilirea locurilor pentru depozitarea resturilor vegetale si a deseurilor menajere, pentru arderea lor
controlata (numai pe timp de zi), in prezenta membrilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
- nu ardeti resturi vegetale pe timp de vant;
- pe timpul arderii vegetatiei uscate sa aveti la indemana mijloace de prima interventie (sape, lopeti, bidoane
cu apa etc.);
- nu fumati, nu faceti focul la o distanta mai mica de 100 m fata de litiera padurii si nu aruncati tigarile,
chibriturile sau lumanarile aprinse;
- atentionati copiii privind interdictia utilizarii focului deschis in apropierea locuintelor, anexelor gospodaresti
si a depozitelor de furaje, pe terenuri virane acoperite de vegetatie uscata, mai ales atunci cand acestea sunt
amplasate in apropiere de paduri, plantatii sau obiective cu risc ridicat de incendiu (conducte de gaze naturale
s.a.).

