Reguli priving arderile din aer liber
(Outdoor Burning Regulations)
Dragă Rezident,
Plângerile în legătură cu focurile în aer liber sunt parte din munca de fiecare zi a echipei de pompieri Portland
(Portland Fire & Rescue). Noi răspundem la multe telefoane, incluzând telefoane medicale, focuri, salvare,
incidente de trafic, investigări de materiale hazardoase şi multe altele. Din cauza volumului mare de telefoane,
noi încercăm să educăm rezidenţii despre regulile de ardere pentru a reduce intervenţiile noastre la focurile
legale din aer liber.
Pentru reguli specifice referitoare la arderile din curte în zonele dinafara oraşului Portland, ar trebui să
cereţi informaţii de la Departamentul de Calitatea Mediului (DEQ: Department of Environmental Quality). În
anumite perioade ale anului, este legal să ardeţi frunze uscate şi crengi subţiri în afara oraşului atâta timp cât
respectaţi regulile de ardere în aer liber. În parametrii oraşului Portland, acest tip de ardere este interzis, dar
există câteva tipuri de ardere în aer liber care sunt legale. Acestea sunt:
1.
2.

3.

Echipamentul de grill, când e folosit în mod corect şi condiţii normale.
Focurile ceremoniale pentru întruniri largi şi evenimente, caz în care trebuie obţinut un permis de la
Biroul de Pompieri (Fire Marshal’s Office). Se cere în acelaşi timp o autorizaţie scrisă de la Deţinătorul
Proprietăţii. Această autorizaţie trebuie să fie semnată, datată şi prezentată când se aplică pentru permis.
(Permisele se pot obţine la Biroul de Prevenire a Focurilor (Fire Prevention Office) situat la 1300 SE
Gideon Street, în Portland, Oregon, cod 97202 – 503-823-3712)
Focurile recreaţionale sunt permise dacă se arde lemn curat, uscat, subţire, ca şi la focurile de tabără
standard. Acest tip de foc trebuie construit într-o groapă special pregătită pentru acest scop. Focul trebuie
să nu fie mai mare de un foc standard de tabără, sub 3 feet în diametru, cu lungimea flăcărilor sub 2 feet
în înălţime.
• Focul recreaţional localizat într-o gaură specială nu poate fi mai aproape de 15 feet faţă de o
structură. Focurile făcute în recipiente tip şemineu nu pot fi mai aproape de 10 feet faţă de o
structură. Focurile conţinute în „Chimineeahs” (hornuri) mici ca şi cele de clei, nu pot fi mai
aproape de 5 feet faţă de o structură. În cazul în care e prevăzut de către Biroul Pompierilor (Fire
Marshal), grămada de lemne care urmează să fie aprinse, trebuie echipată cu un paravan pentru
protecţie împotriva scânteilor, din sârmă de 12 şi orificii nu mai mici de 3/8” şi care să nu
depăşească ½”.
• Tot timpul focului trebuie să fie prezentă o persoană responsabilă, care are echipament de
stingerea incendiilor aprobat şi la îndemână (un furtun de grădină cu dispozitiv de udat).
• Fumul de la foc nu poate să fie toxic ori în cantitate mare ca să cauzeze plângeri din partea vecinilor.
• Gunoaie sau materiale asemănătoare nu pot fi arse în aceste focuri.
• Observaţi practici de siguranţă în timp ce vă bucuraţi de focurile recreaţionale (opriţi focul dacă
vântul ajunge la 15 mile pe oră sau o viteză mai mare, fiţi atent la consumul de alcool de către
persoanele din jurul focului, supravegheaţi copiii din jur, etc.)

Biroul pompierilor (Fire Bureau) nu va răspunde în mod normal la focurile recreaţionale, descrise mai sus,
care sunt făcute în siguranţă, dar ofiţerii noştri pot stinge orice arderi exterioare în cazul când regulile de
siguranţă sunt încălcate.
Acest pliant vă este asigurat în speranţa că vă putem ajuta să vă bucuraţi de un foc recreaţional în siguranţă,
asigurându-vă că unităţile noastre sunt capabile să răspundă rapid la alte urgenţe din vecinătatea
dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru cooperare. Dacă aveţi alte întrebări, vă puteţi adresa Biroului de Pompieri din Portland,
la telefonul 503-823-3700.
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