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Recomand\ri pentru unit\]ile organizatoare:
num\rul persoanelor participante s\ nu
depa[easc\ capacitatea maxim\ admis\;
culoarele [i c\ile de evacuare s\ fie libere,
marcate [i iluminate corespunz\tor;
asigurarea bunei func]ion\ri a tuturor
mijloacelor de ap\rare împotriva incendiilor;
evitarea suprasolicit\rii instala]iilor electrice
sau supradimensionarea siguran]elor fuzibile din
tablourile electrice;
afi[area planurilor de evacuare `n situa]ii de
urgen]\;
în spa]iile destinate fum\torilor se va asigura
un num\r suficient de scrumiere, iar scrumierele cu
picior se vor amplasa la o distan]\ de cel pu]in 1,5
m fa]\ de perdele [i draperii;
ma[inile de g\tit, gr\tarele, aragazurile,
cuptoarele se vor amplasa la distan]e de siguran]\
fa]\ de elementele combustibile din apropiere;
se vor asigura rezerve de hran\, ap\,
medicamente, cât [i dotarea cu generatoare de
curent [i carburant suficient în loca]iile izolate din
zona montan\.
ATEN}IE! Jocurile de artificii se fac cu respectarea
prevederilor legale, referitoare la
ob]inerea acordurilor [i autoriza]iilor
necesare, respectarea distan]elor de
siguran]\, asigurarea m\surilor de
supraveghere [i interven]ie.
Recomand\ri pentru turi[ti:
din primele momente ale caz\rii, identifica]i
c\ile de acces [i evacuare în caz de incendiu;
în spa]iile de cazare nu folosi]i consumatori
electrici improviza]i;
nu fuma]i în spa]iile de cazare, decât în
locurile special amenajate;
supraveghea]i permanent copiii [i vorbi]i-le
despre pericolul de incendiu;
anunta]i rapid incendiile pe care le observa]i
prin sistemul unic de urgen]\ 112.
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