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CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR
Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor premergător şi pe timpul sărbatorilor religioase
În perioada sărbătorilor religioase când bisericile cunosc un număr sporit de credincioşi care le
frecventează, se recomandă:
a)aducerea la cunoştinţa enoriaşilor a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi privind
utilizarea focului deschis;
b)limitarea accesului credincioşilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării
producerii unor accidente;
c)amenajarea unor locuri pentru depunerea lumânărilor aprinse, la distanţa de siguranţă faţă de elementele
combustibile din interiorul bisericii, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip;
d)stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii.
-Instalaţiile electrice şi de paratrăsnet, precum şi coşurile de evacuare a fumului se vor verifica periodic de
către persoane autorizate;
-Lăcaşurile de cult vor fi dotate cu mijloace de primă intervenţie; acestea vor fi menţinute în stare
permanentă de funcţionare;
- Clădirile de cult, indiferent de capacitatea maximă simultană, vor avea asigurate cel puţin două căi de
evacuare a persoanelor, distincte şi independente. Excepţie fac cele cu capacitatea maximă simultană de 30
persoane;
-Utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc.) în clădirile de cult este admisă numai în condiţiile
asigurării măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor şi, după caz, numai în locurile stabilite şi
amenajate corespunzător;
-Clădirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane şi mai mult, vor avea uşile de evacuare cu deschiderea
în exterior;
-Clădirile de cult prevăzute cu locuri fixe (scaune, bănci, strane), vor avea acest mobilier fixat de
pardoseală ori pereţi, sau solidarizat pe pachete de scaune (bănci), conform prevederilor legale;
-Clădirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de în caz de incendiu, cel puţin la o faţadă;
-Uşile de acces (evacuare) în biserici trebuie să aibă deschiderea spre exterior şi să fie dimensionate corect;
-Gabaritele traseelor de circulaţie în zona de acces a bisericilor nu trebuie să fie reduse prin amenajarea
unor puncte de vânzare a obiectelor cu specific bisericesc;
-Bisericile vor fi prevăzute cu sisteme adecvate de semnalizare şi stingere a incendiilor;
-Instruirea personalului bisericilor privind modul de acţiune in cazul producerii unei situaţii de urgenţă,
anunţarea incendiului la numărul unic de apel 112 şi stingerea incendiului cu mijloacele de primă
intervenţie;
-Este interzisă exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.
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