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 organizarea slujbelor religioase în 
aer liber, în condiţiile participării 
a unui   număr foarte mare de 
participanţi; 

 parcarea autoturismelor persoa-
nelor, care participă la slujbele 
religioase cu public numeros ori 
a autocarelor şi microbuzelor se 
face astfel încât să nu se bloche-
ze hidranţii şi căile de acces pen-
tru autospecialele de intervenţie 
ale serviciilor profesioniste ori 
voluntare pentru  situaţii de ur-
genţă la un eventual incendiu; 

 depunerea lumânărilor aprinse în 
stative metalice amplasate la dis-
tanţă corespunzătoare faţă de ele-
mentele combustibile din con-
strucţia bisericii; 

 stingerea lumânărilor la termina-
rea slujbei religioase şi depune-
rea lor în afara bisericii (în locuri 
special amenajate); 

 supravegherea permanentă de că-
tre o persoană, special desemna-
tă, a zonelor în care se folosesc 
surse de foc deschis, mijloace de 
încălzire (pe toată durata funcţio-
nării lor), precum şi stingerea fo-
curilor ori scoaterea de sub tensi-
une a aparatelor electrice de în-
călzit înainte de părăsirea şi în-
chiderea bisericii;  

     Pentru ca Sfintele lăcaşuri de 
cult să fie ocrotite de furia focului 
este necesar să se respecte şi 
următoarele măsuri preventive: 
 verificarea periodică de către 

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

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

 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,  pe 
timpul slujbelor religioase cu 
public numeros. 

 evacuarea din interiorul 
lă ca ş ur i lo r  de  cul t  a 
covoare lor,  mochete lor, 
scaunelor şi băncilor nefixate 
ferm de pardoseală; 

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

 aducerea la  cunoş t inţa 
enoriaşilor, la începutul şi pe 
timpul desfăşurării  slujbelor 
religioase, a măsurilor de 
p ro tec ţ ie  ant i - ince nd iu 
specifice, îndeosebi a celor 
privind utilizarea focului 
deschis  (proces iuni 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. 
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