PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Ghid practic
cu reguli de prevenire a
incendiilor în perioada
SArbAtorilor de Pasti

MĂSURI RECOMANDATE
 Privind lăcaşurile de cult
Pe timpul slujbelor religioase se recomandă
asigurarea şi folosirea locurilor special
destinate pentru depunerea lumânărilor din

exteriorul catedralei/ bisericii/ locaşului de
cult dispus la distanţă de siguranţă faţă de
construcţii, vegetaţie, etc., de preferinţă în
tăvi metalice umplute cu nisip sau apă şi se
supraveghează pe toată durata menţinerii
aprinse a acestora.
Accesul credincioşilor în incinta catedralei/
bisericii/ lăcaşului de cult se permite în limita
capacităţii acestuia fără a se supraaglomera
obiectivul în scopul evitării producerii de
accidente;
Uşile de acces/ evacuare se menţin deschise
în mod obligatoriu pe timpul slujbelor
religioase. În condiţiile unui număr mare de
participanţi se recomandă organizarea şi
desfăşurarea acestora în aer liber.
Pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu
public numeros se recomandă evacuarea,
din interiorul catedralei/ bisericii/ locaşului
de cult a covoarelor, mochetelor, scaunelor şi
băncilor ce nu sunt fixate ferm de
pardoseală, cu excepţia celor folosite de
ierarhi în cadrul slujbei religioase.
Parcarea autoturismelor persoanelor care
participă la slujbele religioase cu public
numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se
face astfel încât să nu blocheze căile de
acces pentru autospecialele de intervenţie
ale serviciilor profesioniste ori voluntare
pentru situaţii de urgenţă în caz de incendiu
sau să fie împiedicat accesul la hidranţii
exteriori de incendiu.
Se interzice blocarea căilor de evacuare din
catedrale/ biserici/ lăcaşe de cult sau
reducerea
gabaritelor
acestora
prin
depozitarea de materiale, elemente de
mobilier, aranjamente florale, combustibili
solizi, recipiente având combustibili lichizi ori
similare.

În cazul organizării slujbelor religioase în
bisericile din lemn nu se va permite
aglomerarea
credincioşilor
în
interior,
deoarece
aceste
obiective
sunt
de
dimensiuni mici, au căile de evacuare
insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de
incendiu.
Evitarea desfăşurării slujbelor religioase în
interiorul obiectivelor aflate în curs de
restaurare/
renovare
şi interzicerea
desfăşurării lor în obiective în care sunt
amplasate schele.
Efectuarea, prin grija factorilor de conducere
de la biserici şi mănăstiri, a unui control
riguros după terminarea slujbelor religioase,
pentru înlăturarea oricărei eventuale surse
de iniţiere a unui incendiu.
Desemnarea, de către ierarhi, a unor
persoane responsabile, cu atribuţii de
supraveghere atentă pe durata desfăşurării
slujbelor religioase cu public numeros a
activităţilor din interiorul bisericilor şi de
intervenţie operativă, cu mijloace de stingere
proprii la îndemână (ex. stingătoare de
incendiu) şi instruirea temeinică a acestora
de către slujitorii bisericii.
Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la
slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi
evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul
producerii unui incendiu.
După terminarea activităţilor se va executa o
verificare amănunţită a imobilului (şi a
instalaţiilor aferente) pentru a înlătura orice
cauză ce ar putea genera un incendiu.
Dotarea lăcaşului de cult cu mijloace de
primă intervenţie (stingătoare portative cu
praf şi CO2 şi cu spumă chimică), în număr
suficient şi în stare bună de funcţionare.
Îndeplinirea celorlalte obligaţii stabilite
în Dispoziţiile generale privind apărarea

împotriva incendiilor la obiective de cult,
aprobate cu Ordinul M.A.I nr. 28/2009
(publicate în M. Of. partea I, nr. 580/2009).
 Privind spaţiile de cazare şi colecţiile

muzeale
Instruirea, de către factorii de conducere şi
administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a
persoanelor cazate în spaţiile proprii
mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire
care trebuie respectate şi privind modul
concret de acţionare în situaţia producerii
unor evenimente.
Asigurarea permanentă a supravegherii
atente a spaţiilor care adăpostesc valori de
patrimoniu mobil, precum lăcaşurile de cult,
colecţiile muzeale, depozitele de fonduri
muzeale/carte
rară
şi
atelierele
de
restaurare, pentru eliminarea posibilităţii de
sustragere a unor obiecte de valoare / de
cult şi, implicit, de recurgere la tehnica
incendierii, pentru acoperirea urmelor unor
asemenea infracţiuni.
utilizarea lumânărilor şi a
focului deschis
Instruirea, de către preoţi, a participanţilor la
slujbele religioase de Sfânta înviere, asupra
faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute
la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane
sau alte obiecte de cult din materiale
combustibile din interiorul
catedralei/
bisericii locaşului de cult şi, de asemenea, că
se recomandă evitarea deplasării cu
lumânările
aprinse
în
autovehicule
(autoturisme, autocare, microbuze).
Interzicerea utilizării focului deschis pentru
igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor
de cult, precum şi a cimitirelor din
vecinătatea acestor obiective, în contextul în

care asemenea activităţi se desfăşoară, de
regulă, premergător Sfintelor Sărbători de
Paşte.
ÎN CAZUL IZBUCNIRII UNUI INCENDIU
ÎN CATEDRALE, BISERICI SAU LĂCAŞ DE
CULT
 Evacuaţi cu calm şi în ordine clădirea/
spaţiul incendiat. Calmul şi
cuvintele de încurajare
micşorează
starea
de
stres. Ajutaţi copiii, femeile
şi persoanele în vârstă sau
cu dizabilităţi.
 Anunţaţi
imediat
evenimentul la numărul
unic de urgenţă –
 Pentru
stingerea
incendiului, în faza iniţială
utilizaţi mijloacele de primă
intervenţie
din
dotarea
obiectivului – stingătoarele de
incendiu.

 Privind

 În caz de incendiu
opriţi alimentarea cu
energie electrică şi
gaze naturale. Atenţie
la butelii cu gaz
lichefiat care pot exploda dar
şi întreţine arderea dacă sunt
deschise.
 Nu stingeţi cu apă cablurile
electrice care ard cu flacără.
Telefoane utile:
0800 800 929
0800 800 928

ÎN ATENŢIA

CETĂŢENILOR

ÎNAINTE DE A PĂRĂSI LOCUINŢA
NU lăsaţi în cadrul locuinţei/ gospodăriilor
pe
timpul
desfăşurării
procesiunilor
religioase foc deschis, sau lumânări/
candele aprinse şi nesupravegheate în
locuri care prezintă pericol de incendiu;
NU lăsaţi copii minori nesupravegheaţi
dacă lipsiţi mai mult timp din locuinţă sau
plecaţi din localitate.
Verificaţi ca sursele de alimentare cu apă,
electricitate şi gaze naturale sunt
ÎNCHISE corespunzător.
Securizaţi sursele care ar putea genera
incendii în lipsa dumneavoastră de la
domiciliu
(becuri
incandescente,
proiectoare, focuri în loc deschis, sobe
metalice cu combustibil lichid aprinse, etc.).
Închideţi ferestrele, uşile şi porţile de
acces pe timpul cât lipsiţi din locuinţe/
gospodării.
PE TIMPUL PARTICIPĂRII
LA
MANIFESTĂRILE RELIGIOASE
- Nu aglomeraţi excesiv spaţiile, încăperile în
care intraţi cu surse de foc aprinse.
- Respectaţi regulile P.S.I. ce se impun la
asemenea manifestări religioase.

PAŞTI FERICIT !
Administraţia Primăriei
Fălticeni

Pentru mai multe detalii/ recomandări puteţi accesa site-ul
http://www.pompierisv.ro/; www.igsu.ro

