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BULETIN INFORMATIV 

MISIUNI PE DURATA SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ 

 

 Pe parcursul sfârșitului de săptămână, pompierii militari maramureșeni au 

intervenit la localizarea și lichidarea a cinci incendii produse în locuințele și 

gospodăriile unor cetățeni din municipiul Baia Mare, orașul Baia Sprie, respectiv 

localitățile Bocicoiu Mare și Cetățele. În patru cazuri, incendiul a izbucnit din cauza 

unor scurtcircuite electrice, iar în unul- din cauza coșului de fum. Reamintim pe 

această cale, cetățenilor, câteva din cele mai importante reguli de prevenire, 

referitoare la exploatarea instalațiilor electrice: 

 • nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale 

combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material 

electroizolant ; 

 • reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat; 

 • nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori 

electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;  

 • nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate; 

 • vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în 

funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece 

acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în 

care apar defecţiuni; 

 • se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în 

prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate, având fuzibilul 

înlocuit cu liţă sau sârmă. 

 Pe  durata sfârșitului de săptămână, personalul subunităților I.S.U. Maramureș 

a mai desfășurat și 28 activități de informare a cetățenilor, cu privire la măsurile ce 
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trebuie respectate pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2, în 26 de 

localități din județ. Măsurile de protecție transmise: 

- purtarea măștii astfel încât nasul și gura să fie acoperite; 

- igienizarea frecventă a mâinilor după contactul cu mediul extern și evitarea ducerii 

mâinilor la nas, gură și ochi fără spălare/ dezinfectare în prealabil; 

- evitarea locurilor aglomerate și păstrarea distanței de minim 1,5 metri față de 

persoanele din jur. 
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