SĂ FIM RESPONSABILI CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR!
IMPORTANŢA PROTEJĂRII PĂDURILOR:
- un singur copac absoarbe 10% din emisiile de CO2 pe care o persoană le produce într-un an;
- 40 de hectare de pădure pot asigura necesarul de oxigen dintr-un un an pentru 18 persoane;
- arborii ajută la consolidarea terenului şi previn alunecările de teren;
- o barieră de arbori acţionează aproape ca un zid de piatră împotriva poluării fonice;
- arborii îmbunătăţesc calitatea apei prin încetinirea şi filtrarea apei de ploaie şi reduc gradul de
poluare al apei ce ajunge în pânza freatică;
- arborii încetinesc evaporarea apei din sol şi sporesc umiditatea din aer;
- arborii acţionează ca un filtru împotriva razelor ultraviolete (cauzatoare de cancer de piele);
- doar 3 arbori plantaţi strategic în jurul casei pot reduce la jumătate, pe timpul verii cheltuielile
pentru aerul condiţionat.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ,,SOMES” AL JUDEŢULUI SATU MARE

RECOMANDĂ CETĂŢENILOR URMĂTOARELE:
- respectaţi instrucţiunile personalului silvic;
- 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 nici un caz pe timp de secetă excesivă ori în
condiţii de vânt;
- 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;
- menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori
sticlele. Ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure.
- stingeţi cu apă sau pământ focul/cărbunii încinşi înainte de a pleca din pădure.

SFATURI UTILE PENTRU COPII
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ ,,SOMES” AL JUDEŢULUI SATU MARE



Nu vă jucaţi niciodată cu chibriturile sau cu o sursă de foc;



Atunci când vedeţi pe cineva jucându-se cu chibriturile sau aruncând un

- INSPECŢIA DE PREVENIRE -

chiştoc de ţigară anunţaţi imediat un adult;

site: www.isusatumare.ro
email:inspectia_prev_sm@isusatumare.ro



Nu faceţi niciodată focul în pădure;



Nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat pe terenurile din apropierea
pădurilor;

112– NUMĂR UNIC DE URGENŢĂ
SALVEAZĂ VIAŢA, PROTEJEAZĂ CETĂŢEANUL ŞI PROPRIETATEA!

CETĂŢENI, NU UITAŢI!
PREVENIND INCENDIILE DE PĂDURE, PROTEJAŢI VIAŢA,
MEDIUL ŞI BUNURILE

