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Buletin Informativ – 21.04.2011
- Să prevenim incendiile în perioada Sărbătorilor Pascale -

În această perioadă credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre
biserici şi mânăstiri pentru a participa la slujbele religioase organizate cu ocazia
Sfintelor Sărbători Pascale.
Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu în această
perioadă şi pentru ca aceste clipe de apropiere de Dumnezeu să le putem petrece în
linişte şi siguranţă, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa recomandă respectarea, în principal,
a următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:
 parcarea autovehiculelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu
public numeros, se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru
autospecialele de intervenţie;
 aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locuri special
amenajate în acest sens;
 pe timpul slujbelor, fiecare credincios va avea grijă să protejeze persoanele
din imediata apropiere de flacăra lumânărilor, pentru a preîntâmpina
aprinderea articolelor de îmbrăcăminte sau a părului;
 supravegheaţi permanent copiii şi informaţi-i prealabil cu privire la modul de
comportare pe timpul slujbelor religioase;
 la sosirea acasă, amplasaţi lumânările aprinse pe suporturi incombustibile şi
aflate la distanţe de siguranţă faţă de elemente sau materiale care se pot

improvizate;
 se vor respecta instrucţiunile privind apărarea împotriva incendiilor afişate în
spaţiile de cazare;
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 în spaţiile de cazare se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire

1

aprinde uşor;

 se vor respecta recomandările preoţilor cu privire la măsurile pentru apărarea
vieţii oamenilor şi bunurilor materiale împotriva incendiilor pe timpul
sluijbelor religioase.
* *

*

Tot în această perioadă mulţi cetăţeni ies să se recreeze în mijlocul naturii
(“la pădure” sau “iarbă verde”) şi de cele mai multe ori fac focul pentru a pregăti
grătare şi gustări. Pentru a preveni producerea unor evenimente care pot avea
consecinţe grave, trebuie respectate următoarele măsuri:
 instalarea corturilor şi grătarelor se face numai în locurile de popas special
amenajate în acest sens, având la îndemână mijloace pentru stingerea focului;
 pregătiţi focul pentru prepararea mâncării doar în locuri special amenajate, cât
mai îndepărtate de vegetaţie şi în nici un caz pe timp de secetă excesivă ori în
condiţii de vânt;
 nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat;
 înainte de plecare asiguraţi-vă că focul este stins. Stropiţi cenuşa cu apă, până
ce jarul este stins complet;
 dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 supravegheaţi în permanenţă copiii;
 resturile de ţigări nu se aruncă la întâmplare;
 menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile,
resturile de mâncare ori sticlele;
 anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observaţi la 112 !
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