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10 măsuri simple pentru un Crăciun fericit
1. Până pe 24 decembrie depozitaţi bradul afară, într-un recipient cu
apă pentru a-şi păstra prospeţimea un timp îndelungat.
2. Montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur. Asiguraţi alături un vas
cu apă.
3. Montaţi lumânările în suporturi incombustibile.
4. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în apropierea lumânărilor
aprinse.
5. Folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice fără defecţiuni ori
improvizaţii.
6. Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului, decoraţiunilor
ori materialelor combustibile
7. Distanţa de protecţie dintre brad şi materiale combustibile sau
aparate electrice este de cel puţin 30 cm.
8. Achiziţionaţi artificii doar din magazine autorizate. Nu lăsaţi copiii să
se joace cu artificii.
9. Verificaţi integritatea şi curăţenia coşurilor de fum.
10. Inainte de culcare, stingeţi soba, lumânările şi deconectaţi aparatele
electrice de încălzit ori decoraţiunile electrice.
In caz de incendiu, apelaţi serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă la nr.___________________/serviciul profesionist pentru
situaţii de urgenţă la nr.112.
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