Prevenirea incendiilor în biserici şi mânăstiri

Masuri ce trebuie aplicate de catre personalul lacaselor de cult:
•

desemnarea de persoane care sa supravegheze respectarea masurilor de siguranta
la foc,
premergator si pe timpul slujbelor ;
• aducerea la cunostinta credinciosilor de catre slujitorii bisericii, pe timpul manifestarilor
religioase a regulilor ce trebuie respectate la lacasurile de cult si zonele adiacente in
vederea prevenirii incendiilor precum si cele referitoare la modul de comportare pe timpul
producerii unui eventual incendiu;
• nepermiterea accesului credinciosilor in incinta lacasului de cult, decat in limita capacitatii
bisericii, in scopul evitarii producerii de accidente si mentinerea, in mod obligatoriu pe
timpul desfasurarii slujbelor religioase cu public numeros, a usilor de acces/ evacuare in
pozitia deschisa cu sisteme de blocare sigure;
• verificarea instalatiilor electrice si remedierea deficientelor constatate, interzicerea
utilizarii
de consumatori peste puterea nominala;
• evacuarea din lacasurilor de cult, inainte de inceperea slujbelor religioase, a covoarelor,
mochetelor, scaunelor si bancilor nefixate de pardoseala si mentinerea in permanenta a
culoarului central degajat;
• afisarea in locuri vizibile a planurilor de evacuare in caz de incendiu, a regulilor de
prevenire si stingere a acestora si stabilirea persoanelor care asigura evacuarea si
actiunea de limitare si lichidare a incendiului;
• marcarea vizibila a iesirilor si stabilirea modului de evacuare a persoanelor in caz de
pericol;
• asigurarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor (stingatoare) , rezerve de apa si
posibilitati efective de utilizare a acesteia, cat si instruirea corespunzatoare a intregului
personal pentru declansarea cu maxima operativitate a activitatii de interventie pentru
stingerea unui eventual incendiu.
Masuri ce trebuie respectate de catre credinciosi:
• se interzice parcarea autoturismelor personale ale credinciosilor, sositi la slujbele
religioase, pe caile de acces pentru autospecialele de interventie ale pompierilor la un
eventual incendiu;
• interzicerea fumatului si focului deschis pe intreg teritoriul unitatii de cult;
• aprinderea si asezarea lumanarilor se va face numai in locuri special amenajate in acest
sens si pe cat posibil la o distanta de cel putin 1m fata de materialele combustibile
(draperii, mobilier, icoane, etc.)

112 Numărul de telefon al serviciului profesionist
pentru situaţii de urgenţă

