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BULETIN INFORMATIV
Un nou an şcolar, fără evenimente!
Anul şcolar a început, iar porţile grădiniţelor, şcolilor şi liceelor s-au redeschis. Pentru
siguranţa preşcolarilor şi a elevilor, pe timpul cât se află la cursuri trebuie evitată producerea unor
evenimente, dintre care cele mai grave ar fi incendiile.
Pentru a preîntâmpina situaţii care ar putea pune în pericol siguranţa copiilor, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş reaminteşte câteva reguli şi măsuri de apărare
împotriva incendiilor pentru unităţile de învăţământ:
 menţinerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu;
 marcarea cu indicatoare standardizate a căilor de evacuare, pentru recunoaşterea cu uşurinţă a
traseului de urmat spre exterior, atât ziua, cât şi noaptea;
 pe casele scărilor, pe coridoare şi pe căile de evacuare ale clădirilor, nu se admite amenajarea
de încăperi ori spaţii de lucru, ce ar putea împiedica evacuarea, respectiv accesul;
 afişarea planurilor de evacuare în caz de incendiu pe fiecare nivel şi pe căile de acces, iar în
încăperile destinate cazării, pe partea interioară a uşilor;
 introducerea în laboratoare şi ateliere de materiale didactice (substanţe, reactivi, etc.) necesare
unei singure zile de lucru în laboratoare;
 stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu, precum şi a măsurilor de
informare şi cunoaştere a acestuia de către elevi, personalul didactic şi didactic auxiliar;
 clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate, pe cât posibil, la
parter; dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea
de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
 la încheierea activităţilor didactice, se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate,
situate în afara clădirii;
 la încheierea activităţilor specifice, se deconectează aparatele / sistemele de ventilaţie /
climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie
electrică a calculatoarelor şi a altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare,
ateliere, etc.;
 iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi;
 înainte de sezonul rece, se vor verifica, cu personal autorizat, sobele cu / fără acumulare de
căldură şi coşurile pentru evacuarea fumului, eliminându-se eventualele defecţiuni şi
asigurându-se buna funcţionare a acestora;
 semestrial, se vor executa exerciţii de alarmare - evacuare cu asigurarea participării întregului
personal de elevi şi cadre didactice;
 se vor desfăşura activităţi privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat
în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cadru organizat, conform unei programe de
învăţământ.

Pentru pompierii militari fiecare viaţă este importantă!
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