MASURI PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR
IN PERIOADA SARBATORILOR PASCALE
In conformitate cu prevederile art. 14, lit.(c)-(h) din Legea 307 / 12.07.2007 – privind apararea
impotriva incendiilor, art. 6 – 9 din O.M.A.I. nr. 160 – pentru aprobarea Regulamentului de
planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, a art.
20 – 143 din O.M.A.I. nr.163 / 28.03.2007 –pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;
In baza Cap.3, art.3.8 si 3.10 – din Dispozitiile Consiliului Judetean Timis - de aparare
impoptriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului;
Pentru desfasurarea in conditii de siguranta a manifestarilor religioase prilejuite cu ocazia
“ Sarbatorilor de Paste “, cit si a tuturor celorlalte activitati traditionale specifice cu public numeros,
premergator si dupa caz, pe timpul desfasurarii acestora, va rugam a lua urmatoarele masuri:
 limitarea accesului credinciosilor in incinta bisericii peste capacitatea acesteia,
in scopul evitarii unor accidente;
 instruirea enoriasilor, cu prilejul slujbelor religioase, asupra masurilor de
protectie antiincendiu;
 confectionarea unor dispozitive metalice pentru depunerea luminarilor aprinse
si amplasarea acestora in spatii special destinate, fara materiale combustibile
si cu ventilare naturala pentru evacuarea fumului. Aceste spatii vor avea
intrare separata fata de intrarea principala a lacasului;
 stingerea luminarilor la terminarea slujbelor religioase si depunerea lor in
afara bisericii, in locuri special amenajate;
 marcarea vizibila a iesirilor si stabilirea modului de evacuare a persoanelor in
caz de pericol, pentru evitarea producerii panicii si a accidentelor;
 indepartarea din interior si de pe scari a covoarelor, mochetelor etc. nefixate
corespunzator si mentinerea usilor de acces in pozitie deschisa pe timpul
slujbelor religioase;
 interzicerea blocarii cu mijloace de transport ( autobuze, microbuze,
autoturisme,etc.) a cailor de acces pentru intrventia serviciilor pentru situatii
de urgenta la un eventual incendiu;
 asigurarea functionarii retelelor de alimentare cu apa pentru incendiu;
 instruirea personalului administrativ al bisericilor privind modul concret de
actiune in cazul producerii unor situatii de urgenta.

