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Pompierii vă sfătuiesc să luaţi măsuri pentru a preveni incendiile de natură electrică

Atenţie la defecţiuni
şi improvizaţii!
Patru incendii s-au produs în
ultimele zile în judeţul Bihor,
toate de natură electrică, motiv
pentru care Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” vă reaminteşte măsurile ce
trebuie respectate pentru preîntâmpinarea unor astfel de evenimente nedorite, soldate în unele
cazuri, cu mari pagube materiale.
Cel mai recent incendiu de natură electrică a izbucnit în cursul
nopții de luni spre marți, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Crişana” ﬁind sesizat, prin numărul unic 112, în jurul orei 03.45,
cu privire la producerea acestui
eveniment la o gospodărie situată în localitatea Cuzap, comuna
Popești.
La adresa indicată de apelant
au fost mobilizați pompierii militari din cadrul Detaşamentului
Marghita, ﬁind alertat totodată și
Serviciul Voluntar pentru Situații
de Urgență Popești. În urma executării recunoaşterii, echipajele
de stingere au constatat că incendiul se manifesta la o magazie
de lemne din cadrul gospodăriei,
existând riscul extinderii ﬂăcărilor la două locuințe și la un alt
acaret lipit de construcția afectată
de ﬂăcări. Forțele de intervenție
au acţionat pentru stingerea focarelor şi pentru protecţia clădirilor
expuse riscului, reușind să împiedice propagarea ﬂăcărilor și să
salveze astfel bunuri de o valoare
semniﬁcativă. Ca urmare a producerii evenimentului, a cărui cauză
probabilă a constituit-o un scurcircuit electric, au ars aproximativ
0,5 metri cubi lemne de foc și s-a
degradat o suprafață de circa 16
metri pătrați din acoperișul magaziei. Cu o zi înainte, pompierii

Stației Săcueni au acționat pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
o locuință situată pe strada Livezilor din localitatea Diosig, reușind
să limiteze pagubele la un tablou
electric. Cercetările au indicat faptul că evenimentul a fost, cel mai
probabil, generat de siguranțe fuzibile sau alte echipamente defecte sau supradimensionate. Având
în vedere faptul că, în interval
de patru zile (26 – 29.08.2017),
la nivelul județului s-au produs
patru incendii de natură electrică, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Crişana” reaminteşte cetăţenilor măsurile ce trebuie
respectate pentru preîntâmpinarea
unor astfel de evenimente nedorite, soldate, în unele cazuri, cu
mari pagube materiale. Astfel,
pompierii vă recomandă: nu utilizaţi aparatele electrice, cablurile
electrice, prizele, întrerupătoarele, dispozitivele de protecţie cu
defecţiuni sau cu improvizaţii; nu
folosiţi siguranţe fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă
a fuzibilului calibrat.
Indiferent că este vorba despre
reparaţia unui aparat electrocasnic, de prelungirea traseului unui
cablu sau de montarea unei siguranţe, improvizaţiile reprezintă
un pas sigur către incendiu: orice
eroare de prindere sau de izolaţie
poate crea un scurtcircuit sau o
descărcare de curent. Tot la capitolul improvizaţii se regăsesc
şi reparaţiile efectuate de către o
persoană neautorizată: ﬁe că este
vorba de un prieten priceput ori
de un vecin bun la toate, diferenţa de tarif nu justiﬁcă pericolul la
care vă expuneţi. Nu lăsaţi nesupravegheate aparate electrice sub
tensiune, cum sunt: ﬁer de călcat,
radiator, reşou, lampă şi altele asemenea. Instalaţi şi utilizaţi apara-
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tura electrocasnică respectând cu
stricteţe indicaţiile producătorului
ce sunt menţionate în prospectul
produsului. Veriﬁcaţi periodic
cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi luaţi măsuri
pentru înlocuirea acestora atunci
când sunt uzate.
Dacă sesizaţi miros de plastic
topit, deconectaţi aparatul de la
sursa de curent. De cele mai multe ori, acest miros este produs de
topirea corpului prizei sau a ştecărului. Treptat, arsura se va extinde pe conductorul de alimentare,
acesta schimbându-şi culoarea
până când se înnegreşte. Următorul punct va ﬁ aparatul electric sau
sistemul electric din perete. Incendiul este iminent. Unele incendii
se produc din cauza solicitării excesive a aparatelor electrice.
Avertismentul vizează în mod
special, electrocasnicele mari (frigider, televizor, maşina de spălat
etc.). Alocaţi ﬁecărui aparat câte
o priză. În cazul în care uniţi mai
multe aparate la o singură sursă,
aceasta se poate încălzi, provocând în scurt timp, un incendiu.
Atunci când plecaţi de acasă pen-

tru câteva ore, deconectaţi consumatorii puternici de la sursa de
curent electric. În cazul în care
folosiţi prelungitoare cu posibilitatea de stopare a alimentarii
cu energie electrică, nu ezitaţi să
deconectaţi consumatorii electrici
de ﬁecare dată când petreceţi mai
mult timp în afara casei.
În cazul în care în locuinţa
dumneavoastră este instalat un
dispozitiv electric în baie, asiguraţi-vă că nu va intra niciodată în
contact cu apa. Nu blocaţi copiii în
casă, cu sisteme de încălzire electrice sau aparate electrice aﬂate în
funcţiune. Dacă în clădirea în care
locuiţi nu există senzori pentru
fum şi incendiu, puteţi face singur aceasta achiziţie pentru o mai
bună protecţie. Dacă aveţi deja un
sistem de acest gen, veriﬁcaţi periodic funcţionalitatea sa, precum
şi starea bateriilor. Păstraţi la îndemână un stingător cu pulbere şi
veriﬁcaţi valabilitatea acestuia. În
cazul în care asistaţi la un incendiu electric, nu folosiţi niciodată o
soluţie lichidă pentru stingerea focului. Apelaţi numărul de urgenţă
112.

Accident pe Acroşată de A căzut
Motociclist Borşului
din căruţă
un
biciclist
băut
Luni, în localitatea Tășad, un
bărbat de 27 de ani, din comuna
Drăgești, în timp ce conducea o
motocicletă înspre Poiana Tășad, pe
fondul consumului de alcool, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă
și s-a răsturnat, avariind un stâlp de
electricitate situat în partea stângă a
direcției sale de deplasare. În urma
testării conducătorului motocicletei
cu aparatul etilotest, s-a constatat că
acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i-au fost
recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei. În urma evenimentului rutier, bărbatul de 27 de
ani care conducea motocicleta a suferit leziuni ușoare. În cauză a fost
întocmit dosar penal.

Regretăm din suﬂet

plecarea la cele veşnice a fostu-

Flash rutier

Tot luni, un tânăr de 21 de ani,
din Oradea, în timp ce conducea
o autoutilitară pe un drum lateral,
nu a acordat prioritate la intrarea
pe Calea Borșului din municipiul
Oradea și a intrat în coliziune cu
un autoturism condus pe drumul
cu prioritate de o tânără de 22 de
ani, din comuna Tărcaia.
În urma accidentului rutier, o
femeie de 61 de ani, din comuna
Tărcaia, pasageră în autoturism,
a suferit multiple leziuni, pentru
îngrijirea cărora a fost internată în
spital. Leziuni mai ușoare a suferit
tânărul de 21 de ani care conducea
autoutilitara. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea
cu exactitate a împrejurărilor și
cauzelor producerii accidentului.

S

decese

De asemenea, luni, la intersecția
străzii Tudor Vladimirescu cu Bdul Decebal din municipiul Oradea, un tânăr de 20 de ani, din
Oradea, în timp ce circula pe bicicletă, a pătruns în intersecție
la culoarea roșie a semaforului
electric și nu a acordat prioritate
de trecere pietonilor aﬂați în traversare. Astfel, a acroșat o femeie
de 49 de ani, din Oradea, care se
angajase în traversarea străzii pe
marcajul pietonal, la culoarea verde a semaforului electric. După
acroșaj, biciclistul a căzut pe carosabil. În urma accidentului, atât
pietonul, cât și biciclistul au suferit leziuni ușoare. Polițiștii rutieri
continuă cercetările.

Polițiștii Serviciului Rutier au
fost sesizați, luni, de reprezentanții
unui spital din Oradea că la unitatea de primiri urgențe s-a prezentat o minoră de 12 ani, din comuna bihoreană Tăuteu, însoțită de
părinți, care a declarat că a fost
victima unui accident rutier produs în cursul nopții, în localitatea
Bogei. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că la 28 august
a.c., în jurul orei 01.00, pe drumul județean 191/A, în localitatea
Bogei, un tânăr de 23 de ani, din
Bogei, conducea o căruță cu care
transporta opt persoane, printre
care se aﬂa și minora de 12 ani. La
un moment dat, minora s-a dezechilibrat și a căzut din căruță pe
partea carosabilă, accidentânduse ușor. După producerea evenimentului, conducătorul căruței s-a
deplasat la domiciliu, fără a sesiza
poliția. Polițiștii rutieri continuă
cercetările. 



Pe patul tău de suferinţă
Te-am tot
vegheat să te ridici,
Ţi-am fost
alături cu credinţă,
Te-ai dus şi m-ai lăsat aici.
Am vrut să mai
rămâi cu mine,
Dar n-a fost cu putinţă.
Lacrimile se
mistuie în suspine,
Suﬂetul se pierde în durere.
Dor nestins şi priviri care te
caută mereu de când ai plecat în
urmă cu 6 luni, dragul meu soţ,
FLORIAN ŞTEF,
la 84 de ani, din Telechiu.
Ai plecat în veşnicie. Să-ţi ﬁe
odihna uşoară şi liniştită. Să te
iubim a fost uşor, să te uităm
este imposibil. Te voi iubi cât
voi trăi pe acest pământ! A ta
soţie, Viorica.



Cu nemărginită durere şi dor nestins amintim că
au trecut 11 ani de când a plecat de lângă noi, unicul ﬁu şi iubit tată,
ing. MARIUS-ALEXANDRU
CHIŞ,
în lumea celor drepţi, lăsând în inimile noastre o durere care nu se va stinge niciodată. Te rugăm ca de acolo de sus,
iubit ﬁu şi tată, să veghezi viaţa noastră crunt lovită. Noi, team iubit şi te vom iubi mereu.
Trăim cu speranţa revederii în
ceruri. Odihneşte-te în pace suﬂet drag! Mama şi ﬁul BogdanMarius. (6298)

