Dacă incendiul a izbucnit totuși:
Ne vom păstra calmul pentru
evitarea accidentelor
şi stări de panică, pe
- pungi de plastic).
timpul evacuării clădirii incendiate;
Anunţarea evenimentului la numărul
112 – Apelul Unic de Urgenţă;
În funcţie de situaţie, se va incerca, pe
lângă salvarea noastra şi a celor din
jur şi salvarea unor bunuri materiale,
unele dintre ele având valori inestimabile;
Stingerea incendiului cu mijloacele
de primă intervenţie.
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URGENŢĂ
vă recomandă:

,,Dum nezeu este dragoste – om ul este
dragoste. El nu te iubeşte datorită
perform anţelor tale. N im ic din ceea ce ai
putea face tu nu Î l poate determ ina pe
Dum nezeu să te iubească m ai m ult decât El
deja te iubeşte – şi nu este nim ic care să-L
determ ine să te iubească m ai puţin. El te
iubeşte chiar m ai m ult decât te iubeşti tu
însuţi. El ne iubeşte indiferent de
circum stanţe – chiar şi atunci când nu ne
supunem voii Sale. Dar dacă Î l ascultăm ,
vom trăi în dragostea Lui şi ne vom bucura
de ea”

PAȘTE FERICIT !

REGULI DE PREVENIRE
INCENDIILOR, CU OCAZIA
SFINTELOR SĂRBĂTORI PASCALE LA
LĂCAȘURILE DE CULT

Sărbătoarea Învierii Domnului se
apropie, moment la care lãcaşurile de cult
devin neîncăpătoare pentru numărul foarte
mare de credincioşi.
Pentru ca Sărbătorile Pascale să fie
clipe în care ne apropriem de Dumnezeu, să
le putem petrece în linişte şi siguranţă,
trebuie să avem în vedere şi să respectăm
câteva măsuri de apărare împotriva
incendiilor:
Pe timpul desfășurării slujbelor religioase,
cu public numeros, ușile de acces/evacuare se
vor menține în poziție deschisă;
În centru, să fie lăsate culoare libere,
pentru a fi asigurată posibilitatea unei
evacuări rapide;
În condiţiile unui număr foarte mare de
credincioşi, se recomandă desfăşurarea
slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
Îndepărtarea covoarelor sau mochetelor
pe timpul desfăşurării slujbelor este
obligatorie;
Amenajarea
unor
locuri
pentru
depunerea lumânărilor aprinse (în timpul
slujbelor religioase) aflate la distanţe de
siguranţă faţă de materialele combustibile de preferat în tăvi metalice umplute cu apa
sau nisip şi supravegherea acestora în
permanenţă;
Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului
de cult se permite în limita capacităţii
bisericii, în scopul evitării accidentelor.

RECOMANDĂRI PENTRU ENORIAȘI:

PREVENIREA INCENDIILOR:

Dotarea corespunzătoare cu mijloace de
primă intervenţie în caz de incendiu şi
menţinerea acestora în stare permanentă
de funcţionare;
Verificarea, întreţinerea şi curăţarea
periodică a coşurilor de fum şi dupã caz,
remedierea de urgenţă a deficienţelor
constatate la acestea;

Folosirea lumânărilor aprinse cu protecţie şi ţinute la o distanţă sigură de
ceilalţi enoriaşi, pentru evitarea aprinderii
hainelor;
Parcarea autoturismelor personale să se
facă astfel încât să nu se blocheze căile de
acces pentru autospecialele de intervenţie
ale pompierilor. Este indicat să fie parcate
la distanţă de lăcaşurile de cult;
În noaptea de Înviere, nu se vor
transporta lumânările aprinse în mijloace
de transport în comun sau în autoturisme;
Nu vă aplecaţi asupra lumânărilor –
s-ar putea să vă ia foc părul sau hainele;
Recomandăm
credincioşilor
sã
urmărească cu grijă locul unde vor amplasa
lumânările când ajung acasă sau la locul
unde vor servi masa festivă. Evitaţi
amplasarea
acestora
în
apropierea
materialelor combustibile;
Aveţi grijă să nu amplasaţi lumânările
aprinse în locuri unde pot ajunge copiii şi
animalele, pentru a nu le răsturna şi provoca
incendii.

Pentru siguranţa noastră şi a lăcaşurilor de
cult, cei implicaţi în administrarea acestora
trebuie să ia anumite măsuri de protecţie
împotriva focului, pentru ca aceste cladiri,
unele vechi de sute de ani, să nu cadă pradă
focului.
În mare parte, acestea sunt :
Amplasarea mijloacelor de încălzire din
incinta lãcaşurilor, la distanţe de siguranţă
faţă de materialele combustibile (decoruri,
obiecte de mobilier etc) şi supravegherea
acestora pe toată perioada funcţionării. Se
va întrerupe alimentarea acestora, înainte
de începerea slujbelor religioase;
Aducerea la cunoştinţa enoriaşilor pe
timpul desfăşurării manifestărilor religioase,
de unele reguli de bază ce trebuie
respectate în biserică, în vederea prevenirii
incendiilor, cât şi privind modul de
comportare pe timpul producerii unui
incendiu în biserică, în scopul păstrării
calmului şi evitarea accidentelor nedorite;

La încheierea slujbei, se sting lumânãrile
şi cărbunii din cădelniţă, se evacuează
resturile în locuri sigure şi se întrerupe
alimentarea cu energie electrică, gaz sau
alţi combustibili;
Asigurarea
protecţiei
împotriva
descărcărilor electrice atmosferice;
Instalaţiile electrice de iluminat trebuie
realizate
şi
exploatate
conform
reglementărilor
tehnice
in
vigoare,
improvizaţiile fiind total interzise;
Candelele
şi
lumânările
trebuie
amplasate în locuri în care, în niciun fel,
să nu poată provoca incendii;
Marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea
modului de evacuare a persoanelor, în caz
de pericol, pentru evitarea producerii de
accidente.

