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.

Nu uitaţi,
apelul unic de urgenţe este

112

Daca sunaţi la 112 trebuie să anunţaţi:
1.
2.
3.
4.
5.

Ce urgenţă aveţi;
Unde este urgenţa;
Unde va aflaţi;
De la ce număr de telefon sunaţi;
Cum va numiţi.

La sfârşitul slujbelor vă rugăm să MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
transmiteţi credincioşilor câteva sfaturi
INTERNELOR
utile pentru prevenirea incendiilor la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
gospodăriile cetăţeneşti:
 supravegheaţi în permanenţă copiii
pentru a nu se juca cu focul;
 nu lăsaţi la îndemâna copiilor mijloace
care ar putea produce incendii (chibrituri,
brichete, lumânări sau alte surse de foc);
 nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în
încăperile în care este aprins focul în sobe sau
se găsesc în stare de funcţionare aparate
electrocasnice;
 nu folosiţi instalaţiile electrice cu
defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic
starea acestora;
 nu apelaţi la personal neautorizat pentru
repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau a
aparatelor electrocasnice;
 nu aruncaţi la întâmplare resturi de
ţigări sau chibrituri aprinse;
 nu umblaţi cu foc deschis (lumânări,
brichete etc.) în poduri, magazii şoproane,
grajduri, ci folosiţi numai \an\erna cu baterii;
 curăţaţi periodic coşurile de evacuare a
fumului şi înlăturaţi fisurile produse la
acestea;
 la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu
aţi lăsat focul aprins, consumatori electrici sub
tensiune şi că aţi închis gazele naturale.

“BANAT”
al judeţului Timiş

RECOMANDĂRI PENTRU PREVENIREA
INCENDIILOR PE PERIOADA
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ LA
LĂCAŞURILE DE CULT

TIMIŞOARA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.13

Tel : 0256/434870; 0256/434871; fax.:0256/430615

www.isutimis.ro

Sărbătorile de iarnă reprezintă
momente magice ce ne aduc alături de
familii şi de cei dragi în fiecare an pentru a
ne bucura şi a cinsti Naşterea Domnului.

menţinerea uşilor de acces / evacuare
în poziţie deschisă, în mod obligatoriu,
pe timpul slujbelor religioase cu public
numeros;

Pentru că în această
perioadă credincioşii se
îndreaptă în număr mare
către lăcaşurile de cult şi
ansamblurile mănăstireşti,
Inspectoratul
pentru
Situaţii de Urgenţă vă
recomandă
respectarea
unor măsuri esenţiale de apărare împotriva
incendiilor:

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

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

pe timpul desfăşurării slujbelor
religioase cu public numeros se
evacuează, din interiorul
lăcaşurilor de cult, covoarele,
mochetele, scaunele şi băncile
nefixate ferm de
pardoseală;
aplicarea imediată şi cu hotărâre,
în faza incipientă, a măsurilor de
lichidare a oricăror începuturi de
incendiu izbucnite.

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
Cele mai frecvente cauze de
incendiu;
incendiu pe timpul desfăşurării slujbelor
religioase se datorează în special
depunerea lumânărilor aprinse în utilizării
instalaţiilor
electrice
stative metalice amplasate la distanţă defecte sau improvizate, depozitarii
corespunzătoare faţă de elementele materialelor combustibile în locuri
combustibile din construcţia bisericii;
stingerea lumânărilor la terminarea
slujbei religioase şi depunerea lor în
afara bisericii, în locuri special
amenajate;
scoaterea de sub tensiune a aparatelor
electrice de încălzit, înainte de
părăsirea şi închiderea bisericii;

nepermise, lipsei stingătoarelor,
folosirii mijloacelor de încălzire
neomologate,
aprinderii
lumânărilor sau candelelor fără
stingerea acestora la sfârşitul slujbei.
UN C OM P OR T A M E N T CORECT
ASIGURĂ SIGURANŢA FAMILIEI
DUMNEAVOASTRĂ ŞI A CELOR DIN
JUR.

