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Măsuri de apărare împotriva incendiilor la clădirile pentru cultură
La clădirile pentru cultură, valorile ridicate ale exponatelor și varietatea
profilurilor acestor unități creează o complexitate de probleme specifice activității de
apărare împotriva incendiilor. În muzee, pericolul de incendiu este determinat, în
principal, de o serie de caracteristici constructive şi funcţionale, precum: existenţa unor
mari cantităţi de materiale combustibile, izolaţiilor fonice şi mobilierul sălilor sau a
exponatelor păstrate în muzee; utilizarea unor lichide inflamabile pentru conservarea şi
întreţinerea obiectelor expuse; utilizarea unei vaste reţele de instalaţii electrice pentru
iluminat şi forţă a muzeelor, care, în condiţiile realizării unor improvizaţii sau a
exploatării incorecte pot conduce la iniţierea şi producerea de incendii; afluenţa ridicată
de vizitatori care nu pot fi supravegheaţi în totalitate şi care, din neglijenţă, pot favoriza
producerea unor incendii; manifestarea panicii în rândul vizitatorilor în situaţia
producerii unei situaţii de urgenţă într-un astfel de obiectiv, ceea ce îngreunează
acţiunile de intervenţie.
În scopul înlăturării cauzelor potenţial generatoare de incendii sau producerii
unor evenimente neplăcute, recomandăm cetățenilor să respecte următoarele reguli
atunci când vor participa la acest eveniment cultural:
1. „Nu vă înghesuiţi în muzeu, aşteptaţi calm să intraţi în spaţiile expoziţionale,
respectaţi întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment şi îndrumările
personalului care asigură ghidajul!”
2. „Supravegheaţi permanent copiii şi păstraţi-vă calmul în cazul unor situaţii
neprevăzute (întreruperea curentului)!”
3. „Nu uitaţi că telefonul dumneavoastră mobil are şi lanternă. Folosiţi-o în caz de
nevoie!”

4. „În cazul în care sesizaţi o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui
eveniment deosebit în spaţiile vizitate, anunţaţi imediat personalul muzeului, liniştiţi-i şi
pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile, iar dacă este posibil acordați sprijin
angajaților pentru asigurarea primei intervenții.”
5. „În situaţia utilizării toaletelor, asiguraţi-vă că aţi închis robinetele de alimentare
cu apă.”
6. La intrarea în fiecare secțiune de vizitare, studiați mai întâi planurile de evacuare
a persoanelor în caz de incendiu, care vor fi afişate pe fiecare nivel, pe căile de acces şi
în locurile vizibile.
7. În cazul unei situatii de urgență apelați numărul unic de urgenţă 112.
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