
Campanie informativă pentru protecţie, pregătire şi educaţie preventivă a populaţiei în caz de 

situaţii de urgenţă 

Citește aceste rânduri ca pe câteva sfaturi din partea SERVICIULUI  VOLUNTAR PENTRU 

SITUAȚII  DE URGENȚĂ  AL ORAŞULUI JIMBOLIA, din partea unor oameni care au copii și 

familii. Și, poate și mai important, împarte-le și cu alții care nu le pot citi. 

Atenție Părinți 

Recomandări pentru siguranța copiilor. 

Învață copilul să: 

 nu se joace cu chibriturile, brichetele sau alte surse de aprindere; 

 se salveze în caz de incendiu sau alt pericol; 

 anunțe la 112 (sau direct la sediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

-Pompierii- tel. 0256360312) orice situație care îi pune viața în pericol. 

Pentru siguranța copilului tău: 

 păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care nu are acces; 

 înlăturați orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i cu răbdare pericolul pe care acesta 

îl reprezintă pentru viața lui; 

 nu îl lăsa singur în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în 

funcțiune; 

 odată cu creșterea, învăţă-l cum să utilizeze sursele de aprindere și să se comporte în situaţii de 

pericol. 

Învață copilul următoarele reguli ce îi pot salva viața în situații critice: 

 dacă este singur acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin sau primul adult 

despre izbucnirea incendiului; 

 dacă nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la 112 (sau direct la sediul 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Jimbolia-Pompierii- tel. 0256360312) și să 

anunțe evenimentul precizând adresa, precum și faptul că este blocat în casă, după care să iasă 

la fereastră și să strige după ajutor; 

 ATENȚIE! nu trebuie să se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut 

de persoanele care intră în locuință; 

 dacă i-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol și să se rostogolească până la stingerea 

flăcărilor; 

 atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâș pentru a evita 

inhalarea acestuia. 

Semnează - Şef Compartiment Prevenire din cadrul S.V.S.U Jimbolia – Faur Lucian 
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