2. Reguli si măsuri de P.S.I. la ameţajarea pomului de iarnă
La alegerea si procurarea unui brad (pom) de iarnă se va ţine seama de următoarele:
a. bradul să fie proaspăt în ajunul sărbătorilor de iarnă, cu maximum 2-3 zile
până la montarea si ornamentarea lui, în zece zile de la tăiere, bradul
pierde 40 - 50% din conţinutul de apă, iar în următoarele 4 - 5 zile pierderea
ajunge la 80% în afară de aceasta, răsina conţine esenţe volatile care sporesc
potenţialul de inflamabilitate;
b. dacă bradul a fost cumpărat cu mai multe zile înainte, nu se va monta
imediat în casă, conservându-se într-un bazin cu apă;
c. 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 care trebuie să fie bine izolate).
În ce priveste alegerea locului de asezare a pomului, se impun următoarele:
a. pomul de iarnă va fi montat în apă astfel încât să nu blocheze căile de acces – usi,
scări de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;
b. pomul se va aseza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, de alte
aparate de încălzire;
c. se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături;
d. sub pomul de iarnă nu se vor aseza lucruri care se aprind sau ard usor.
La aranjarea pomului de iarnă se va ţine cont de următoarele reguli:
a. pomul nu se va monta în suport din lemn;
b. pentru asezare se recomandă un vas mare umplut cu piatră;
c. vasul sau trepiedul de metal nu va fi mascat cu vată, hârtie colorată sau alte
materiale usor inflamabile;
d. în cazul folosirii de trepiede, acestea vor avea dimensiuni mai mari care să
asigure o stabilitate cât mai sigură a pomului.
La iluminatul unui pom se va avea în vedere:
a. instalaţia de iluminat să fie alimentată de la o pilă electrică sau baterie al cărui
voltaj să nu prezinte pericol de incendiu;.
b. conductoarele si legăturile să fie bine izolate;
c. instalaţia de iluminat să nu fie lăsată aprinsă în perioadele de timp când nu sunt
persoane în încăperea respectivă, sau pe timpul nopţii (odihnei);
d. ghirlandele luminoase să aibă contacte perfecte cu sursa de energie care exclude
producerea unor scurtcircuite sau scântei;
e. ramurile joase ale pomului se vor îndepărta de lampa de culoare ce se asează la
baza pomului;
f. artificiile vor fi asezate numai pe ramurile înalte, 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;
g. în cazul folosirii unor lumânări, acestea se pot plasa numai pe ramurile înalte,
încât deasupra flăcării să nu existe ramuri sau ghirlande de hârtie care pot lua
foc.

Decorarea unui pom de iarnă se va face ţinând seama de următoarele:
a. ornamentaţia să fie asezată departe de sursele de incendiu ca: instalaţia de
iluminat, artificii, lumânări;
b. ghirlandele să fie supuse în prealabil operaţiei de ignifugare;
c. ca elemente de ornamentare să se folosească în număr cât mai mare globuri si
alte obiecte din sticlă (nu se recomandă folosirea vatei);
d. darurile să nu se suspende în pom ci să fie asezate la baza lui.
Persoanele care fumează nu se vor apropia de pomul de iarnă cu ţigara aprinsă, nu se vor
arunca resturi de ţigări lângă suportul pomului, se va evita plasarea de scrumiere sub sau
în apropierea pomului de iarnă.
Pentru intervenţie în caz de incendiu, în apropierea pomului se va ţine un vas cu apă în
care, pentru estetica locuinţei se pot ţine flori. Se recomandă de asemenea, existenţa unui
stingător sau pled umezit.

