Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor
premergătoare și pe perioada desfășurării manifestărilor religioase cu public numeros

1. Accesul credincioșilor în incinta lăcașului de cult se permite în limita capacității bisericii,
în scopul evitării producerii de accidente.
2. Se mențin ușile de acces/evacuare în poziție deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul
slujbelor religioase cu public numeros. În condițiile unui număr foarte mare de participanți
se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.
3. Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros
ori a autocarelor și microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru
autospecialele de intervenție ale serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situații de
urgență la un eventual incendiu.
4. Se asigură supravegherea sobelor și a celorlalte mijloace de încălzire cu/fără acumulare de
căldură, din lăcașul de cult, pe timpul funcționării și se întrerupe alimentarea acestora
înainte de începerea slujbelor religioase.
5. Mijloacele de încălzire se amplasează la distanțe de siguranță față de elementele de
construcție, decorurile sau mobilierul combustibile.
6. Se asigură întreținerea corespunzătoare, verificarea periodică și remedierea tuturor
defecțiunilor de la instalațiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, aparatele de
preparat și încălzit hrană și coșurile de fum, de către personal autorizat.
7. Se asigură amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, în timpul
slujbelor religioase, în exteriorul lăcașului de cult și la distanțe de siguranță față de
construcții, vegetație, arbori etc., de preferință în tăvi metalice umplute cu nisip și se
supraveghează pe toată durata menținerii aprinse a acestora.
8. Pe timpul desfășurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul
lăcașului de cult, covoarele, mochetele, scaunele și băncile nefixate ferm de pardoseală.
În cazul producerii unui incendiu, se acționează de urgență pentru:
-

Evacuarea tuturor ocupanților clădirii precum și a bunurilor importante
adăpostite, în ordinea valorii;

-

Anunțarea incendiului la numărul de apel unic 112;

-

Stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenție

