INSTRUCŢIUNI
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
1) Prevederi specifice de prevenire si stingere a inendiilor:
a) Clădire administrativa, birouri, săli de clasa
> In sălile de clasa in care încălzirea se face cu sobe, alimentarea acestora trebuie să se facă
inainte de accesul persoanelor in săli;
> Se interzice, amplasarea uşilor false, a draperiilor si a oglinzilor, precum si amplasare
scăunelul, covoarelor si presurilor pe caile de evacuare, deoarece pot deruta si impiedica persoanele
care se evacuează, in caz de incendiu;
> Instalaţiile electrice de iluminat normal si iluminat de siguranţa, cele de încălzire vor fi
exploatate, conform normelor si întreţinute in perfecta stare;
> Este interzisa iluminarea cu flacăra deschisa (lumânări, chibrituri, feştile) a locurilor care
prezintă pericol de incendiu:
> In clădirile administrative, lichidele combustibile pentru curăţenie vor fi păstrate in
bidoane metalice ermetic inchise si etichetate - in locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui
incendiu numai in cantitate de maximum 25 l;
> Nu se admite depozitarea materialelor necesare curăţeniei pe culoare, in casele scărilor sau
pe alte trasee de evacuare ale clădirii;
> Pardoseala nu se va curata cu benzina sau neofalina, ci cu parchetin - numai la lumina zilei
respectandu-se următoarele reguli:
- scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
- stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrice, a lămpilor si felinarelor, precum si a
focului din sobe, maşini si aparate de gătit;
- asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;
- interzicerea folosirii ustensilelor din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice;
- interzicerea fumatului;
- interzicerea folosirii parchetinului in amestec cu benzina, neofalina etc.
> interzice păstrarea in birouri a materialelor inflamabile si a cârpelor de şters îmbibate cu
ulei lac, ceara, etc.
> Gunoaiele se vor arde in locuri special stabilite fără pericol de incendiu, numai sub
supraveghere, pe timp tara vânt. După terminarea operaţiei de ardere, cenuşa si cărbunii vor fi stinşi
cu apa şi acoperiţi cu pământ sau nisip, verificandu-se cu mare atenţie stingerea focului;
> Materialele textile folosite la curăţenie, îmbibate cu substanţe combustibile si inflamabile
se vor colecta in cutii metalice prevăzute cu capace si se vor evacua la sfârşitul zilei de lucru in
locuri special stabilite, fără pericol de incendiu.
b) Laboratoare:
> Lucrările de analiza, incercari se vor face numai de către personal instruit special in acest
scop;
> Utilizarea furtunurilor defecte sau a celor care au depăşit gradul admisibil de uzura la
racordarea becurilor de gaz este interzisa. De asemenea, se va evita amplasarea furtunurilor de
cauciuc ale instalaţiilor de gaze, in apropierea surselor de căldura;
> Becurile de gaz si lămpile cu spirt se vor amplasa numai pe mese stabilite, confecţionate
din material incombustibil. In jurul acestor surse de foc - pe o raza de minimum l m - nu se vor
depozita lichide sau materiale combustibile;
> Este interzisa lăsarea becurilor de gaz, a lămpilor sau a altor aparate pentru incalzire fără o
permanenta supraveghere, in timpul funcţionarii;

> Substanţele toxice, caustice sau inflamabile se vor păstra in locuri special amenajate,
încuiate.
c) Magazii:
> Materialele se vor depozita in funcţie de proprietăţi - grad de periculozitate,
sensibilitatea la căldura, fum sau umezeala, reacţia fata de alte materiale, condiţii in care se pot
aprinde, substanţele ce pot fi utilizate la stingerea eventualelor incendii,
> Se interzice depozitarea materialelor inflamabile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute
sau nu pot fi asimilate cu alte substanţe similare;
> Instalaţiile electrice vor fî verificate periodic si bine întreţinute de personal autorizat in
acest scop;
> Corpurile de iluminat din depozitele de materiale combustibile vor fi prevăzute cu
globuri de protecţie, iar cele ce pot fi lovite cu apărători (grătare).
2) Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea si stingerea incendiilor:
- sa respecte regulile si masurile de prevenire si stingere a incendiilor aduse la cunostiinta prin
prezentele instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor si cu ocazia executării instructajelor
periodice;
- sa utilizeze, potrivit instrucţiunilor date, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile,
aparatura si echipamentele de lucru;
- sa nu efectueze manevre si modificări nepermise la mijloacele tehnice de protecţie sau de
intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- sa comunice imediat directorului ori persoanelor împuternicite de acesta orice situaţie care este
îndreptăţit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defecţiune sesizata la sistemele de
protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de director, atât cat ii permit cunostiintele si sarcinile sale, in
vederea realizării masurilor de apărare împotriva incendiilor;
- sa acorde ajutor, atât cat este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat intr-o stare de pericol.

4) Elemente care determina riscul de incendiu
> Surse de aprindere existente:
- surse de aprindere cu flacăra;
- surse de aprindere de natura termica;
- surse de aprindere de natura electrica;
- surse de aprindere naturale;
- surse de aprindere indirecte.
> Condiţii (împrejurări) preliminare care pot determina si/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea si/sau
propagarea unui incendiu:
- instalaţii si echipamente electrice defecte ori improvizate;
- receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheati;
- sisteme si mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
- contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul si scânteile provenite de la sistemele
de incalzire;
- jocul copiilor cu focul;
- filmatul in locuri cu pericol de incendiu;
- lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor si masurilor specifice de p.s.i.;
- trăsnet si alte fenomene naturale;
- acţiune intenţionata ("arson");
- alte împrejurări.

5) Pericole care pot apărea in cazul incendiilor;
- intoxicarea cu monoxidde carbon: personalul de intervenţie se va echipa cu mijloace de
protecţie a cailor respiratorii (măşti contra fumului si CO);
- electrocutări: pentru evitarea electrocutărilor pe timpul intervenţiei se va proceda, in prealabil,
la întreruperea curentului electric;
- arsuri: se va evita, pe timpul intervenţiilor, contactul cu suprafeţele incandescente sau fierbinţi.
Masuri de prim ajutor:
- intoxicarea cu monoxid de carbon:- scoaterea intoxicatului la aer curat;
- in caz de stop cardio-respirator se va face respiraţie artificiala si masaj cardiac extern;
- transportarea intoxicatului la spital.
- electrocutări:
- scoaterea victimei de sub tensiune;
- in caz de stop cardio-respirator se va face respiraţie artificiala si masaj cardiac extern;
- transportarea victimei la spital,
- arsuri:
- arsuri de gradul I: reprezentate prin roşcata sau eritem, se va recurge la dezinfectarea
regiunii respective cu alcool; nu se efectuează pansament.
- arsuri de gradul II: reprezentata prin roseata, flictene (băşici) se va aplica un pansament
steril, după care bolnavul va fi îndrumat către o unitate sanitara.
- arsuri de gradul III si IV: alături de roseti ale pielii, flictene (băşici), apar si eroziuni ale
straturilor de sub piele, se va avea in vedere calmarea durerii accidentatului cu
antinevralgice; se va aplica asupra rănii un pansament steril, după care bolnavul va fi
transportat de urgenta la spital.

