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BULETIN INFORMATIV
MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIIIOR PE TIMPUL
SĂRBĂTORILOR RELIGIOASE

Sărbătorile de Paşte, însoţite de obiceiuri şi tradiţii naţionale, sunt un prilej de bucurie, armonie şi
apropiere între oameni. Însă în aceasta perioadă, în care forfota cotidiana încetineşte, pompierii, la fel
ca alte arme ce asigură liniştea şi siguranţa comunităţii, veghează în continuare.
Pe timpul sărbătorilor de primăvară pericolul de incendiu creşte, de cele mai multe ori din neglijenţa
sau necunoaşterea cetăţenilor. În această perioadă, o atenţie deosebită se acorda riscului de
incendiu la lăcaşurile de cult şi la unităţile de cazare şi de alimentaţie publică (restaurante,
hoteluri, pensiuni etc.).
Având în vedere cele prezentate mai sus, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat’’ al
judeţului Timiş, recomandă reprezentanţilor lăcaşurilor de cult o serie de măsuri de prevenire a
incendiilor:
 aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, a unor reguli
minimale ce trebuie respectate în biserică, în vederea prevenirii incendiilor, cât şi privind modul de
comportare pe timpul producerii unui incendiu în biserică, în scopul păstrării calmului şi neproducerii
de accidente nedorite.
 amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie,
decorurile sau obiectele de mobilier combustibile;
 amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse (în timpul slujbelor religioase)
aflate la distanţe de siguranţă faţă de materialele combustibile - de preferinţă în tăvi metalice umplute
cu apa sau nisip – şi supravegherea acestora în permanenţă;
 interzicerea exploatării instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii;
 dotarea corespunzătoare cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu;
 pe timpul slujbelor religioase cu public numeros se interzice blocarea sau îngustarea căilor de
acces pentru autospecialele de intervenţie ale pompierilor militari.
 uşile trebuie să se deschidă în sensul de evacuare;
 îndepărtarea covoarelor sau mochetelor pe timpul desfăşurării slujbelor este obligatorie;
 materialele şi substanţele combustibile se amplasează la distanţă de siguranţă faţă de sursele de
căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

SITUAŢIILE DE URGENŢĂ NU TREBUIE SĂ DEVINĂ DEZASTRE!
NESECRET
Timişoara, Strada Înfrăţirii, Numărul 13, Cod poştal: 300126
Telefon: 0256 – 434 870, 0256 – 434 871; Fax: 0256 – 430 615; E-mail: office@isutimis.ro

1

