
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN
PERIOADA SĂRBĂTORILOR PASCALE

Menținerea ușilor de acces/evacuare în poziție deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul
slubelor religioase;

Desemnarea, de către preoți, a unor persoane responsabile, cu atribuții de supraveghere
atentă a activităților din interiorul bisericilor și de intervenție operativă, cu mijloacele de
stingere proprii (stingătoare de incendiu);

Manifestare de prudență în utilizarea lumânărilor în cadrul mulțimilor;
Depunerea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens

(ex.: tăvi metalice umplute cu nisip), în exteriorul lăcașelor și la distanța de siguranță față de
elementele combustibile;

Efectuarea, prin grija personalului clerical de la biserici și mănăstiri, a unei verificări după
terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui
incendiu;

Stingerea lumânărilor la terminarea activităților și evacuarea resturilor în locuri sigure,
în afara bisericii, deconectarea aparatelor electrice și a instalației de iluminat;

Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase, se va face
astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenție în cazul
producerii unor situații de urgență sau să împiedice accesul la hidranții exteriori de incendiu;

În cazul producerii unui incendiu, se acționează astfel:
- Anunţarea incendiului la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112;
- Stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenţie

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite la gosdpodăriile populației pe timpul
Sărbătorilor Pascale, se recomandă:
- La întoarcerea la domiciliu, să nu lase lumânări aprinse nesupravegheate sau în
apropierea materialelor ușor combustibile ori în locuri unde pot ajunge copiii și le-ar
putea răsturna;
- Stingerea lumânărilor înainte de a merge la culcare, întrucât există riscul ca acestea să
provoace un incendiu;
- De asemenea, copiii nu trebuie lăsați singuri în casă, nesupravegheați ori având la
îndemână chibrituri, lumânări, brichete;
- Se vor utiliza suporturi de lumânare incombustibile (lumânarea amplasată într-o farfurie cu
puțină apă).


