Reguli şi măsuri de P.S.I.
amenajarea pomului de iarnă

la

Împodobirea Pomului de Craciun reprezintă un
moment foarte important pentru fiecare dintre noi, un
moment de sărbătoare şi bucurie, în special pentru cei
mici mici, care îl aşteaptă nerăbdători pe Moş Crăciun.
La alegerea şi procurarea unui brad (pom) de Crăciun se va ţine seama
de următoarele:
- cumparaţi bradul cu puţin timp înaintea sărbatorilor şi aveţi grijă să nu se scuture, punandu-l
într-un recipient cu apă şi ţinându-l în aer liber;
- în cazul alegerii unui brad artificial se va controla dacă nu este bun conductor de electricitate
(în acest caz nu se poate utiliza). Se va da o atenţie deosebită instalaţiilor electrice de iluminat,
care trebuie să fie bine izolate.
În ce priveşte alegerea locului de aşezare a pomului, se impun
următoarele:
- amplasarea se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces-evacuare (uşi, scări de incendiu
sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu);
- pomul se va amplasa la o distanţă corespunzătoare faţă de sobele în care se face foc, calorifere,
de alte aparate de încălzire, de perdele, draperii sau alte materiale combustibile;
- sub brad nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard uşor.
La iluminatul Pomului de Crăciun se vor avea în vedere următoarele:
- conductoarele şi legăturile să fie bine izolate;
- instalaţia de iluminat să nu fie lăsată aprinsă în perioadele de timp când nu sunt persoane în
încăperea respectivă, sau pe timpul nopţii;
- artificiile vor fi aşezate numai pe ramurile înalte, astfel încât nici o ramură să nu fie deasupra
lor, aprinderea să se facă numai în prezenţa unor persoane mature care nu vor părăsi încăperea
până ce acestea nu au ars complet;
- în cazul folosirii unor lumânări, acestea se pot plasa numai pe ramurile înalte, astfel încât
deasupra flăcării să nu existe ramuri sau ghirlande de hârtie care pot lua foc.
Decorarea unui Pom de Crăciun se va face ţinând seama
de
următoarele:
- ornamentaţia să fie aşezată departe de sursele de incendiu ca: instalaţia de iluminat, artificii,
lumânări;
- evitati sa puneţi în brad podoabe inflamabile.

Pentru ca Sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie
pentru întreaga familie, nu lăsaţi ca amintirea acestor clipe
să fie umbrită de tragedii!

