MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 12.04.2012 - Măsuri pentru prevenirea incendiilor în
perioada Sărbătorilor Pascale Am intrat în Săptămâna Mare, denumită şi Săptămâna Patimilor
Mântuitorului, care precede Sfintele Sărbători Pascale.
În toată această perioadă credincioşii se îndreaptă în număr foarte mare spre
lăcaşurile de cult pentru a participa la slujbele religioase organizate cu ocazia
acestor mari sărbători creştine.
Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lăcaşurilor de
cult, mai ales în această perioadă, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa recomandă
respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:
 ACCESUL credincioşilor în incinta lăcaşului de cult să fie permis în
limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor, iar pentru
evitarea supraaglomerării bisericii, se recomandă ca aceste manifestări
religioase să se organizeze în exterior;
 INSTRUIREA cetăţenilor înaintea începerii manifestărilor religioase de
către slujitorii bisericii, pentru cunoaşterea regulilor ce trebuie respectate
în biserică, de către credincioşi, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu
seamă privind utilizarea lumânărilor,modul de comportare în situaţia
izbucnirii unui incendiu, pentru păstrarea calmului şi evitarea panicii pe
durata evacuării construcţiei în cazul unei situaţii de urgenţă;
 MENŢINEREA prin blocare a uşilor de acces / evacuare în poziţie
deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase;

ale pompierilor;
 MARCAREA vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a
persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente;
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 PARCAREA autocarelor sau autoturismelor personale să se facă astfel

 APRINDEREA şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile
special amenajate în acest sens (în exteriorul construcţiei şi la distanţa de
siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile);
 SUPRAVEGHEREA permanentă a lumânărilor căzute sau consumate, a
mijloacelor de încălzire ale lăcaşurilor de cult, precum şi interzicerea
fumatului. După terminarea slujbelor religioase, se va asigura scoaterea
de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat;
 AMPLASAREA mijloacelor de încălzire şi a lumânărilor la distanţe de
siguranţă faţă de materialele combustibile, precum mobilierul din lemn,
perdele, covoare sau feţe de masă şi supravegherea acestora pe tot timpul
funcţionării, atât în biserici, cât şi în locuinţe;
 DEPLASAREA oamenilor cu lumânările aprinse, pietonal sau în
autovehicule, se va face cu mare atenţie, astfel încât flacăra să nu fie în
apropierea hainelor şi părului acestora ori a obiectelor combustibile;
 DOTAREA obligatorie a lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă
intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare,
dublată de instruirea corespunzătoare a personalului.
În cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se acţionează imediat pentru:
 asigurarea operativă a evacuării persoanelor din incinta bisericii şi a
valorilor adăpostite în lăcaşul de cult;
 anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă
112;
 desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare.
* * *
Pentru siguranţa cetăţenilor şi protejarea lăcaşurilor de cult, Inspectoratul

 controale tehnice de prevenire, sprijin şi îndrumare efecuate de cadrele
Inspecţiei de Prevenire la lăcaşurile de cult din judeţul Dâmboviţa, pentru
verificarea asigurării măsurilor de apărare împortiva incendiilor (echiparea
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pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a întreprinde în

şi dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace tehnice de apărare împotriva
incendiilor, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor,
identificarea şi înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu,
asigurarea evacuării în siguranţă a persoanelor, instruirea personalului cu
privire la modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă);
 participarea personalului din cadrul inspectoratului la activităţile religioase
ce se desfăşoară în lăcaşurile de cult, la care se preconizează o afluenţă
mare de credincioşi, în scopul supravegherii bunei desfăşurări a slujbelor
şi a prevenirii unor situaţii deosebite;
 operativitate ridicată în toate subunităţile inspectoratului pentru intervenţia
în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
 echipaje de intervenţie vor asigura intervenţia operativă la lăcaşurile de
cult unde se aşteaptă participarea unui număr mare de credincioşi, inclusiv
la Mânăstirea „Peştera Ialomiţei” din zona Padina-Peştera;
Prin aceste măsuri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al
judeţului Dâmboviţa îşi propune să asigure un climat de siguranţă şi linişte pentru
cetăţenii dâmboviţeni, cărora le urează un Paşte Fericit, cu linişte, bucurie şi lumină
în suflet.
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