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Pompierii recomandă încă odată respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor

Atenţie la hidranţi!
Pompierii bihoreni atrag atenţia instituţiilor publice, dar şi cetăţenilor cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, dar şi la necesitatea protejării
contra îngheţului a hidranţilor.

Având în vedere faptul că, în această perioadă, la nivelul județului se înregistrează
temperaturi deosebit de scăzute, care pot
afecta activitatea de intervenție ca urmare a indisponibilității surselor de apă din
cauza înghețului, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului
Bihor reamintește reprezentanților obiectivelor publice (unități de învățământ, unități
sanitare, unități de îngrijire și cazare copii instituționalizați, bătrâni, persoane cu
dizabilități, unități de cult, unități de cultură, unități de turism și agrement, unități
comerciale, obiective care funcționează în
clădiri înscrise în lista Monumentelor Istorice ș.a.m.d.) obligativitatea respectării cu
strictețe a măsurilor de apărare împotriva
incendiilor specifice sezonului rece și a protejării, contra înghețului, a componentelor
instalațiilor de stingere cu apă (hidranți),
precum și asigurarea uneltelor și acceso-
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decese

Cu inimile zdrobite de durere ne

riilor pentru dezăpezirea căilor de acces,
de evacuare și de intervenție. O atenție
deosebită trebuie acordată, atât de către
reprezentanții obiectivelor menționate, cât
și de către populație, aspectelor care vizează controlul instalațiilor și al sistemelor de
încălzire (surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri
și canale de fum etc.). Astfel, în scopul preîntâmpinării unor evenimente care se pot
solda cu pierderi de vieți omenești și care
pot periclita avutul public și privat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor reamintește principalele norme de apărare împotriva incendiilor
specifice acestei perioade: coşurile de fum
trebuie izolate termic faţă de materialele
combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală de lemn, etc.); coşurile
de fum trebuie curăţate periodic, de către
personal specializat şi autorizat, pentru eliminarea depunerilor de funingine care se
pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare; cenuşa rezultată de la mijloacele de
încălzire se evacuează periodic într-un loc
stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi numai după ce se sting
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Cu durere în suflete ne luăm ră-

mas bun de la dragul nostru frate și cumnat,

complet resturile de jar. Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire
defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu
combustibili sau nesupravegheate. Depozitarea materialelor combustibile se face la o
distanţă mai mare de un metru faţă de sobele metalice şi de 50 de centimetri, la sobele
de cărămidă sau teracotă. În faţa uşiţei de
alimentare a sobei, pardoseala combustibilă
se protejează cu o tavă sau tablă metalică.
Cordoanele de legătură ale aparatelor electrice trebuie verificate periodic, iar în cazul
în care sunt uzate trebuie luate măsuri pentru înlocuirea acestora. Se folosește doar
materialul combustibil pentru care a fost
destinată soba şi este interzisă supraîncărcarea acesteia. Soba trebuie să funcționeze
doar cu uşiţa închisă. Este interzisă așezarea
materialelor combustibile în apropierea sobei sau pe aceasta. Integritatea aparatelor
şi mijloacelor de încălzire electrice trebuie
verificată periodic, iar în cazul în care acestea sunt defecte, trebuie reparate cu ajutorul
unui specialist sau achiziționate altele noi.
Sunt interzise amplasarea aparatelor de încălzire electrice în apropierea materialelor
combustibile și așezarea materialelor com-
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Suntem alături de voi, Maria

și Nelu Boloș, copiii Marius și Doru,

FLORIAN SCORŢEA.

în aceste momente grele și triste, când

Dumnezeu să te odihnească în pace.

vă despărțiți de dragul vostru tată, so-

Sora Florica, cu soțul Virgil Furtos.

cru și bunic și vă transmitem sincere

despărţim prea devreme de mult iubitul

condoleanțe. Dumnezeu să-i dea odihnă

nostru soţ, tată, bunic şi socru,

veșnică. Marioara Tripa, Elena și Florin

FLORIAN SCORŢEA,
de 72 de ani. Nu vom uita niciodată
dragostea cu care ne înconjurai zi de zi,
privirea caldă şi vorbele blânde şi înţelepte pe care ni le adresai. Ai plecat mult
prea devreme şi ai lăsat un gol imens în
sufletele noastre, dragul nostru tată. Nimic nu va mai fi la fel fără tine. Bunul
Dumnezeu să te odihnească în pace şi să
te aşeze în Împărăţia Sa. Înmormântarea
are loc azi, 1 februarie 2017, la ora 14.00,
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Un om deosebit a plecat dintre

un foarte bun coleg, pe distinsul
FLORIAN SCORŢEA.
Sincere condoleanțe familiei. Bunul
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Mir-
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Sincere condoleanțe și un gând

Ioan și soția Florica. (118)

comemorări

(121)

şi dor nemărginit este tot ce ne-a rămas
de când în urmă cu 1 an, un suflet minunat plin de dragoste şi credinţă ne-a pă-

IRINA RIŢ.
Înălţăm un gând curat şi o rugăciune
către Dumnezeu rugându-L s-o odih-
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gândurile şi amintirile noastre. CopiRetrăim momente de tristeţe şi

ii Veturica, Florica şi Florin cu familiile lor. (895)

durere în suflet, acum la împlinirea
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Sincere condoleanțe pentru

Doru și Marius Boloș, în aceste momente de cumpănă când vă despărțiți de iu-

unui an de la trecerea în nefiinţă a celui
mai iubit soţ, tată, ginere
GHEORGHE MILAŞ.

FLORIN SCORŢEA.

bitul vostru bunic. Dumnezeu să-l odih-

Dragostea şi bunătatea cu care ne-a în-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

nească în pace. Adela Voișian cu familia,

conjurat nu le vom uita niciodată. În veci

din Timișoara. (116)

îndureraţi, soţia, fiul şi soacra. (867)

Familia Brad Andrei. (115)

dus la EL în cerul sfânt. Durere, lacrimi

nească în pace. Vei rămâne veşnic în

Părintele Ceresc să-l odihnească în
Împărăția Sa. Familiile Balaș și Costaș.

Când Dumnezeu a hotărât te-ai

străbunică,

FLORE BORTIŞ.

drei, fiul Ovidiu-Florin Scorţea cu soţia
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răsit, cea care a fost o mamă, bunică şi

Maria, Nelu, Marius și Doru Boloș, în

cru și bunic drag,

cumnat și unchi,

dr. GHEORGHE IACOB.

de compasiune pentru prietenii noștri

soţul Cristian Szekeres şi nepoţelul An-

grele, când ne despărțim de bunul nostru

colegul și bunul meu prieten care a fost

haela și ginerele Mitică Fătu. Dr. Guiaș

despărțirea de cel care le-a fost tată, so-

și mătușa noastră Aurelia, în aceste clipe

Cu regret nespus mă despart de

Sincere condoleanțe pentru fiica Mi-

iaţi, soţia Aurelia, fiica Iulia-Florina cu

Suntem alături de sora, cumnata
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cea Catarig. (120)

aceste momente dureroase pricinuite de
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Mercea. (117)

noi în eternitate. Am pierdut un prieten și

de la Capela Frenţiu. În veci nemângâ-

Nicoleta şi fiul Alexandru.

bustibile pe mijloacele de încălzire electrice. Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa/clădirea. n
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Se împlinesc 10 ani de la trece-

rea în veşnicie a regretatului nostru soţ,
tată, socru, bunic, frate şi cumnat,
ADRIAN GRIGOROVICI.
Odihnească-se în pace. Familia. (899)

