Reguli de de apărare
împotriva incendiilor la prepararea
grătarului la “iarbă verde”
Pentru a petrece în siguranţă clipe plăcute şi de relaxare
în mijlocul naturii împreună cu familia şi cei dragi, trebuie
respectate următoarele reguli de apărare împotriva
incendiilor :
Pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri
special amenajate, respectând regulile de prevenire a
incendiilor ;
Faceţi focul în locuri cât mai îndepărtate de vegetaţie şi
în niciun caz pe timp de secetă excesivă ori în condiţii de
vânt sau în zone cu pericol de incendiu.
Distanţa de siguranţă este :
- aprinderea focului în fondul forestier național, în alte locuri decât cele special amenajate și marcate ori la o
distanță de minim de 30 metri de limita pădurii ;
- 40 metri faţă de substanţe inflamabile
- 10 metri faţă de materiale combustibile ;
Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul ;
Nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar
şi o rafală slabă de vânt ar putea modifica direcţia focului,
îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând
scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul
pădurii ;

Stingeţi cu apă sau pământ focul/ cărbunii încinşi înainte
de a pleca din pădure ;
Menţineţi curăţenia în pădure; la plecare aruncaţi în locurile
special amenajate ambalajele, hârtiile, resturile de mâncare
ori sticlele. Ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în
pădure !
În prezent, în municipiul Braşov sunt amenajate trei zone de
picnic care oferă vetre pentru grătare, dar şi coşuri de gunoi,
acestea sunt următoarele :
1. „La Iepure“ în Răcădău;
2. La „Pietrele lui Solomon“;
3. Lângă lacul din Cartierul Noua.
Atenţie!
• Este interzisă aprinderea focului pentru grătare în afara locurilor special amenajate în acest sens.
• Amenda prevăzută pentru astfel de situaţii este cuprinsă
între 2.000 şi 5.000 lei (conf. art. 8 din Legea nr. 54/2012
privind desfăşurarea activităţilor de picnic) .
Cetăţeni, nu uitaţi !
Prevenind incendiile de pădure, protejaţi viaţa,
mediul şi bunurile.

