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Accesul persoanelor ın
̂ incinta lă caș ului
de cult se va face ı̂ n limita capacită ț i i
construcției;
Pe timpul slujbelor religioase mențineți
uș ile de acces/evacuare ın
̂ poziție deschisă ;
Aprinderea ș i aș ezarea lumâ nă rilor se
va face numai ın
̂ locuri special amenajate ın
̂
acest sens;
Utilizarea lumâ nă rilor aprinse ı̂ n
lă caș ul de cult se va face cu atenț ie, la
distanță de siguranță de persoanele din jur,
evitâ nd contactul cu hainele sau pă rul
acestora;
Parcarea autoturismelor se face astfel
ın
̂ câ t să nu se blocheze hidranții de incendiu
sau accesul autospecialelor serviciilor de
urgență.
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uș ile de acces/evacuare ın
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Transportul la domiciliu al lumâ nă rilor
aprinse ”lumina sfâ ntă ”, se va realiza numai
cu ajutorul unor protecț i i speciale din
materiale incombustibile.
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aprinse ”lumina sfâ ntă ”, se va realiza numai
cu ajutorul unor protecț i i speciale din
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Amplasarea lumâ nă rilor ș i a candelelor
ın
̂ ın
̂ că peri se va face cu ajutorul suporturilor
ce nu se pot aprinde ș i la distanță de perdele,
draperii, ornamente sau alte materiale
combustibile.
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În cazul izbucnirii unui incendiu:
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Ne vom păstra calmul pentru evitarea
accidentelor și panicii.
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Evacuați-vă cu calm și în
ordine din clădire. Ajutați
copii și persoanele în vârstă
ce necesită sprijin.
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Anunțați imediat
evenimentul la numărul unic
pentru apeluri de urgență
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Pentru stingerea
incendiului, în faza inițială,
utilizați mijloacele de primă
intervenție din dotarea
lăcașului de cult - stingătoare
de incendiu.
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