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COMUNICAT DE PRESĂ
Chiar dacă în acest an nu vom primi „lumina sfântă” în mod tradițional prin
participarea la slujba organizată în noaptea învierii, ca până acum, trebuie în continuare
să ținem cont de măsurile preventive de bază cu privire la apărarea împotriva
incendiilor, astfel încât să împiedicăm eventuale evenimente neplăcute ce pot fi generate
de candele sau lumânări aprinse, cum ar fi: pierderi de vieți omenești, incendii ale
locuințelor, distrugeri de bunuri, au alte evenimente dezastruoase.
În contextul sărbătorilor pascale din acest an, specialiștii din cadrul Inspecției de
Prevenire recomandă:
Când folosim candele sau lumânări:
 Fixati întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură. Vasele
metalice în care sunt fixate lumânările pot topi suprafeţele din material plastic pe care
sunt aşezate;
 Asiguraţi-vă că lumânarea stă vertical şi că este fixată într-un suport special
destinat, astfel încât să nu cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte;
 Nu amplasaţi lumânările aprinse aproape de tot ceea ce se poate aprinde uşor
(mobilier, perdele, ziare);
 Aveţi grijă să nu amplasaţi lumânările aprinse sau candela în locuri unde pot
ajunge copiii şi animalele, pentru a nu le răsturna şi provoca incendii/a se răni;
 Stingeţi întotdeauna lumânările/candela înainte de a le muta;
 Nu lăsaţi lumânările/candela aprinse nesupravegheate: stingeţi-le pentru a evita
producerea unui incendiu în lipsa dumneavoastră.
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Sfaturi pentru copii și nu numai:
 Dacă observi flăcări și fum anunță imediat părinții sau pe cei din jurul tău.
 Ieși afară din casă cât mai urgent posibil. Mergi la unul din vecini și roagă-l să te
ajute.
 Ajuta-ți și frățiorii sau prietenii de joacă mai mici pe timpul evacuarii din casă.
 Dacă este mult fum, atunci înaintează în genunchi, deoarece la nivelul podelei
este mai puțin fum.
 Nu te ascunde în dulap sau sub pat. Trebuie doar să ieși afară și să-i alertezi pe cei
din jur.
 Nu te întoarce în casă, nici măcar pentru animalele sau jucăriile tale preferate.
 Jocul copiilor cu focul este una din cauzele frecvente de incendiu. Mulți copii
suferă din cauza arsurilor și din nefericire se înregistrează anual multe decese ale
copiilor, în urma unor incendii care au drept cauză jocul lor cu focul.
 Un incendiu poate izbucni foarte ușor și se poate extinde cu o viteză
înspăimântătoare.
Dacă incendiul a izbucnit totuși:
 Ne vom pastră calmul pentru evitarea accidentelor și panicii pe timpul evacuării
clădirii incendiate;
 Vom apela în cel mai scurt timp numărul unic de urgență 112;
 În funcție de situație se va încerca, pe lângă salvarea noastră și a celor din jur;

ȚINE MINTE !
Orice foc, fie că este în interiorul casei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat.
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