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COMUNICAT DE PRESĂ
R.I.S.C. – Mai bine să previi decât să nu fii!
Sute de oameni îşi pierd viaţa, în fiecare an, din cauza improvizaţiilor făcute la
instalaţiile de gaz. Campania naţională de informare şi educaţie preventivă ”R.I.S.C. –
Mai bine să previi decât să nu fii!”, îşi propune să avertizeze cetăţenii cu privire la
riscurile la care se expun dacă încalcă regulile privind utilizarea instalaţiilor de
alimentare a diferitelor aparate casnice cu gaz.
Reguli de siguranţă la utilizarea aparatelor alimentate cu gaze naturale:
Improvizaţiile la instalaţii şi manevrarea incorectă a aparatelor pe gaz constituie



un permanent pericol de explozie.
Pentru a evita evenimentele cu consecinţe grave, consumatorii casnici trebuie să



elimine orice posibilitate de montare ilegală a unor racorduri la instalaţiile interioare de
utilizare a gazelor naturale.


Orice modificare la instalaţiile interioare trebuie realizată exclusiv prin intermediul

unor firme specializate şi autorizate.


Consumatorii trebuie să fie atenţi la modul de aprindere a arzătoarelor, astfel încât

să nu genereze acumulări de gaz, aceasta fiind una din cauzele cele mai frecvente ce
stau la baza exploziilor.


grave.

Curăţarea coşurilor de fum este esenţială pentru prevenirea unor evenimente



Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum este recomandabil să fie făcută de cel

puţin două ori pe an – neapărat o dată înaintea începerii sezonului rece – şi exclusiv prin
intermediul firmelor de coşărit sau persoanelor autorizate în acest sens.



Nu obturaţi canalul de fum!
Asiguraţi ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu

flacără liberă.


Aerisiţi încăperile înainte de aprinderea focului.



Instalaţiile interioare de gaz se pot degrada în timp din cauza unor îmbinări

slăbite, robineţi care nu mai prezintă o etanşeitate completă, fisuri etc. - acestea putând
duce la acumulări de gaze. Pentru a evita acumulările de gaz este necesară efectuarea
verificărilor şi reviziilor periodice la instalaţiile de gaz, obligatoriu o dată la doi ani
pentru verificări, şi o dată la zece ani pentru revizii de către firme specializate în
domeniu, autorizate de A.N.R.E.


Remedierea neconformităţilor în instalaţiile de gaz, depistate la verificări şi

revizii, se face exclusiv prin intermediul firmelor autorizate.
În cazul în care simt miros de gaz în interiorul locuinţei, cetăţenii sunt rugaţi să
aplice următoarele măsuri de siguranţă:


să stingă toate focurile;



să deschidă imediat toate uşile şi ferestrele;



să nu manevreze aparate electronice;



să nu aprindă lumina;



să nu verifice cu flacără instalaţiile de gaze naturale;



să sune imediat la specialişti.

Plecând de la sloganul campaniei - ”Mai bine previi decât să nu fii!” – reiterăm
cetățenilor importanța instalării detectoarelor de gaz si de incendiu.
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