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Pompierii din Mioveni au fost solicitaÈ›i sÄƒ intervinÄƒ în apropierea pasarelei din oraÈ™, acolo unde se manifestÄƒ
incendiu de vegetaÈ›ie. DouÄƒ hectare de teren arabil ard.

Pompierii din Bradu intervin, cu o autospecialÄƒ, în zona Drumului 23, pentru a lichida un incendiu de vegetaÈ›ie uscatÄƒ.
Sursa video ISU Arges

ISU ArgeÈ™ face apel cÄƒtre CETÄ‚Å¢ENI: ?PrudenÈ›Äƒ pe timpul folosirii focului deschis! RespectaÈ›i recomandÄ
autoritÄƒÈ›ilor!?

1. Aceste activitÄƒÅ£i nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadÄƒ de caniculÄƒ ÅŸi secetÄƒ sau la lÄƒsarea întunericu
2. Supravegherea în permanenÅ£Äƒ a focului pânÄƒ la stingerea completÄƒ a acestuia;
3. DupÄƒ arderea completÄƒ, resturile vor fi stropite cu apÄƒ pentru a împiedica reaprinderea focului sub acÅ£iunea curenÅ£
de aer sau împrÄƒÅŸtierea resturilor aprinse;
4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apÄƒ ÅŸi a unor unelte (lopeÅ£i, mÄƒturoaie etc.) pentru cazul în care focul sc
sub control;
5. Arderea miriÅŸtilor, a vegetaÅ£iei uscate, a resturilor vegetale, a gunoaielor, a deÅŸeurilor ÅŸi a altor materiale combust
se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregÄƒtite, cu luarea mÄƒsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagÄƒ
focului la vecinÄƒtÄƒÅ£i, asigurându-se supravegherea permanentÄƒ a arderii, precum ÅŸi stingerea jarului dupÄƒ terminar
activitÄƒÅ£ii;
6. Arderea resturilor se va face la o distanÅ£Äƒ de minimum 10 m faÅ£Äƒ de materialele combustibile (construcÅ£ii, depozi
lemn, furaje, garduri de lemn etc.) ÅŸi la 40 m faÅ£Äƒ de locurile cu pericol de explozie, gaze ÅŸi lichide combustibile;
7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deÅŸeurilor ÅŸi a miriÅŸtilor se executÄƒ numai pe baza permisului de lucru
deschis, dupÄƒ ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ: emiterea permisului se face p
grija primarului de cÄƒtre ÅŸeful serviciului voluntar pentru situaÅ£ii de urgenÅ£Äƒ sau persoana desemnatÄƒ în acest sens

