În cazul producerii unui incendiu, se
acŃionează de urgenŃă pentru:
• evacuarea tuturor ocupanŃilor
clădirii precum şi a bunurilor
importante adăpostite, în ordinea
valorii;
• anunŃarea incendiului la numărul
de apel unic 112;
• stingerea incendiului cu mijloacele
de primă intervenŃie.

Învierea Domnului - Sfintele Paşti

PREVENIREA ŞI STINGEREA
INCENDIILOR LA UNITÃłILE DE
CULT
premergătoare şi pe perioada
desfăşurării manifestărilor religioase
ocazionate de

 pe timpul desfăşurării slujbelor
religioase cu public numeros se evacuează,
din interiorul lăcaşului de cult, covoarele,
mochetele, scaunele şi băncile nefixate ferm
de pardoseală;

 întreŃinerea
corespunzătoare,
verificarea periodică şi remedierea tuturor
defecŃiunilor de la instalaŃiile electrice,
sistemele de încălzire utilizate, aparatele de
preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum,
de către personal autorizat;

 uşile de acces / evacuare se menŃin în
poziŃia deschis, în mod obligatoriu, pe timpul
slujbelor religioase cu public numeros. În
condiŃiile unui număr foarte mare de
participanŃi se recomandă organizarea
slujbelor religioase în aer liber;

 accesul credincioşilor în incinta
lăcaşului de cult se permite în limita
capacităŃii bisericii, în scopul evitării
producerii de accidente;

 în condiŃiile în care apar incidente, nu
creaŃi panică şi luaŃi măsuri de evacuare a
copiilor, a persoanelor în vârstă, a bunurilor
de mari valori, concomitent cu localizarea şi
lichidarea incendiului;

 nu creaŃi aglomerări de persoane în
apropierea sfetnicelor cu lumânări aprinse;

 nu vor fi folosite materiale uşor
combustibile (hârtie, plastic), pentru a proteja
flacăra lumânării împotriva vântului;

 nu lăsaŃi nesupravegheaŃi copiii care
vă însoŃesc la slujbe şi nu le permiteŃi să se
joace cu lumânările aprinse;

 lumânările nu vor fi amplasate decât
în sfetnice special amenajate, permanent
supravegheate, protejate cu nisip şi tablă,
asigurate împotriva răsturnării, şi amplasate la
distanŃă corespunzătoare faŃă de materiale
combustibile ale bisericii;

 instruirea persoanele cazate în spaŃiile
destinate primirii oaspeŃilor sau în căminele
de bătrâni din incinta mănăstirilor sau
aparŃinând de acestea, precum şi persoanele
cu sarcini de supraveghere, pentru cunoaşterea
şi respectarea regulilor de prevenire a
incendiilor la exploatarea mijloacelor de
încălzire, a instalaŃiilor electrice, a sistemului
existent de alarmare în caz de incendiu,
utilizarea focului deschis cât şi privind
interdicŃia fumatului.

 parcarea autoturismelor persoanelor
care participă la slujbele religioase cu public
numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se
face astfel încât să nu se blocheze căile de
acces pentru autospecialele de intervenŃie ale
serviciilor profesioniste ori voluntare pentru
situaŃii de urgenŃă la un eventual incendiu;

 asigurarea dotării cu stingătoare şi
alte mijloace de stingere la fiecare lăcaş de
cult;

 la terminarea slujbelor religioase, se
vor stinge lumânările şi candelele;

