
          Un  c om p or ta m en t 
corect asigură siguranţa 
familiei dumneavoastră şi a 
celor din jur. 

 

Nu uitaţi,  
apelul unic de urgenţe este 

112 

SFATURI UTILE  
pentru prevenirea incendiilor pe 

timpul slujbelor religioase cu 
public numeros 
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         În vederea conştientizării 
populaţiei asupra riscurilor la care 
se expun cetăţenii atunci când 
folosesc focul deschis pentru 
distrugerea vegetaţiei uscate din 
gospodării, curţi, grădini, vă 
adresăm rugămintea de a aduce la 
cunoştinţa enoriaşilor următoarele 
sfaturi: 
 
 evitarea aprinderii vegetaţiei 

uscate  pe timp de vânt; 
 
 respectarea distanţelor minime 

de siguranţă la care se poate face 
focul; 

 
 luarea de măsuri pentru stingerea 

resturilor incandescente cu apă 
sau prin acoperire cu pământ, 
înainte de părăsirea locului în 
care s-a folosit focul deschis;  

 
 depozitarea cenuşii rezultate din 

ardere în gropi special 
amenajate, după ce în prealabil a 
fost stinsă cu apă; 

 
 respectarea regulilor privind 

fumatul (nu aruncaţi la întâm-
plare ţigările şi chibriturile 
nestinse). 
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 parcarea autoturismelor persoanelor 
care participă la slujbele religioase 
cu public numeros ori a autocarelor 
şi microbuzelor se face astfel încât 
să nu se blocheze hidranţii şi căile 
de acces pentru autospecialele de 
intervenţie ale serviciilor 
profesioniste ori voluntare pentru  
situaţii de urgenţă la un eventual 
incendiu;  

 depunerea lumânărilor aprinse în 
stative metalice amplasate la 
distanţă corespunzătoare faţă de 
elementele combustibile din 
construcţia bisericii; 

 stingerea lumânărilor la terminarea 
slujbei religioase şi depunerea lor în 
afara bisericii, în locuri special 
amenajate; 

 supravegherea permanentă de către 
o persoană, special desemnată, a 
zonelor în care se folosesc surse de 
foc deschis, mijloace de încălzire pe 
toată durata funcţionării lor, 
stingerea focurilor ori scoaterea de 
sub tensiune a aparatelor electrice 
de încălzit, înainte de părăsirea şi 
închiderea bisericii;  

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

      Pentru ca lăcaşurile de cult să fie 
ocrotite de furia focului, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă vine în 
sprijinul dumneavoastră cu câteva 
recomandări în acest sens: 
 
 verificarea periodică de către 

personal specializat a instalaţiilor 
electrice şi de paratrăsnet, precum 
şi a coşurilor de evacuare a 
fumului; 

 îndepărtarea la distanţe de siguranţă 
a materialelor textile decorative faţă 
de corpurile de iluminat electrice cu 
incandescenţă; 

  interzicerea depozitării materialelor 
combustibile în locuri ascunse, 
centrale termice,  în apropierea 
tablourilor electrice de distribuţie, 
pe căile de acces şi evacuare, în 
poduri şi balcoane şi amenajarea 
unor spaţii corespunzătoare pentru 
păstrarea lor; 

 limitarea accesului credincioşilor în 
incintă peste capacitatea bisericii, în 
scopul evitării producerii panicii în 
caz de accident;  

 menţinerea uşilor de acces / 
evacuare în poziţie deschisă, în mod 
obligatoriu, pe timpul slujbelor 
religioase cu public numeros. În 
condiţiile unui număr foarte mare 
de participanţi se recomanda 
organizarea slujbelor religioase în 
aer liber; 

 

 dotarea lăcaşurilor de cult cu 
mijloace de intervenţie pentru 
stingerea incendiilor, şi 
menţinerea acestora în stare de 
funcţionare; 

 aducerea la cunoştinţa 
enoriaşilor, la începutul şi pe 
timpul desfăşurării  slujbelor 
religioase, a măsurilor de 
protecţie anti-incendiu specifice, 
îndeosebi a celor privind 
utilizarea focului deschis 
(procesiuni cu lumânări, făclii) şi 
evitarea supraaglomerărilor; 

 marcarea vizibilă a ieşirilor şi 
menţinerea liberă a acestora 
pentru evitarea producerii de 
accidente; 

 aplicarea imediată şi cu hotărâre, 
în faza incipientă, a măsurilor de 
lichidare a oricăror începuturi de 
incendiu izbucnite. 

   
             Pentru a feri sfintele 
lăcaşuri de furia focului, trebuie 
să fim prevăzători, pentru ca 
bunurile din jurul nostru să nu 
fie mistuite de flăcări şi pentru 
ca vieţile noastre să nu fie puse 
în pericol. 
  Aceste sfaturi sunt menite 
să prevină apariţia incendiilor şi 
a efectelor negative ale acestora. 
  
 


