Serviciul Voluntar Pentru Situatii de Urgenta al comunei Girleni
va informeaza :

In vederea indeplinirii masurilor specifice perioadei caniculare si a modului de
ideplinire a masurilor de prevenire a incendiilor de vegetatie uscata , se impune
respectarea urmatoarelor masuri :
Recomandari pe timpul caniculei
- Evitarea consumului de alcool, grasimi ,cafea , carne si mancaruri grase ;
- Reducerea duratei zilei de lucru sau esalonarea zilei de lucru ;
- Evitarea pe cat posibil a expunerii la soare si a efortului fizic intens ;
- Consumul a cat mai multe legume si fructe bine spalate ;
- Pe timpul deplasarilor prin caldura ,sa aiba fiecare, o sticla de apa ;
- Evitarea consumului de lichide foarte reci ;
- Nu lasati copii si animalele de companie, singuri , in autoturisme ;
Recomandari privind prevenirea incendiilor
Deoarece ,canicula poate provoca incendii sau poate intretine incendiile fie de
padure fie de alta natura ,se vor respecta urmatoarele masuri :
- Interzicerea cu desavarsire a utilizarii focului deschis in locuri cu pericol
de incendiu si prevenirea populatiei pentru a nu da foc vegetatiei uscate
in apropierea locuintelor si anexelor gospodaresti ;
- Supravegherea copiilor pentru a nu se juca cu focul in locuri cu
vegetatie uscata si informarea lor in scoli despre pericolul jocului cu
focul in aceasta perioada a anului;
- Arderea resturilor vegetale, gunoaie si a altor materiale combustibile se
va face in locuri speciale , departe de locuinte si asigurandu-se permanent
supravegherea arderii si avand in apropiere un recipient cu apa si unele
unelte( lopeti,maturi, etc) ;
- Arderea miristilor , arderea vegetatiei din zona de siguranta a caii ferate si a
drumului national, se va face numai dupa luarea tuturor masurilor ce se
impun conform legii, pentru impiedicarea propagarii focului, asigurandu-se
supravegherea permanenta a arderii ;
- Aceste activitati nu vor fi efectuate pe timp de vant si lasarea
intunericului;
- Dupa arderea completa resturile vor fi stropite cu apa pentru impiedicarea
reaprinderii focului
sub actiunea curentilor de aer sau imprastierea
resturilor aprinse;

- Respectarea cu strictete a distantelor minime de siguranta la care se poate
face focul;
- Informarea cetatenilor privind consecintele pe care le pot avea daca nu
respecta regulile de prevenire a incendiilor prin toate mijloacele pe care
le avem( cablu tv, anunturi in biserici, pliante afisate la societati)
- Este cu desavarsire interzis, folosirea flacarii pentru verificarea
etanseitatii buteliei ;
- Este interzis folosirea afumatorilor improvizate.
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