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COMUNICAT DE PRESĂ
Măsuri de siguranță pentru o minivacanță reușită
În perioada care urmează, cu ocazia minivacanței prilejuită de Sărbătoarea
„Adormirea Maicii Domnului”, tot mai multe persoane aleg să-și petreacă zilele libere în
zonele turistice, unde este necesar să cunoască următoarele reguli la instalarea în spațiile
de cazare:
- Studiaţi planul de evacuare în caz de incendiu la sosirea în unitatea de cazare. Acesta este
afişat pe partea interioară a uşii camerei.
- Identificaţi traseele de evacuare în situații de urgență şi butoanele manuale de
semnalizare a incendiilor.
- Informaţi personalul de la recepţie dacă identificați căi de evacuare blocate.
- Amplasaţi cheia sau cartela încăperii în locuri uşor accesibile.
- Verificaţi modalitatea de deschidere a ferestrelor.
- Verificaţi existența scării exterioare de incendiu şi distanța față de fereastra camerei în
care sunteți cazat.
- Atenție, fumatul în spațiile închise este interzis.
Celor care aleg să-şi petreacă timpul liber în mijlocul naturii și care vor utiliza
surse de foc în spaţii deschise, le recomandăm:
- Pregătiţi focul doar în locurile special amenajate, sub supraveghere permanentă, cât mai
îndepărtate de vegetaţie şi în niciun caz pe timp de vânt.
- Înainte de plecare, stingeţi focul/cărbunii încinşi cu apă sau pământ şi acoperiţi cenuşa
rezultată cu pământ.

- Supravegheaţi copiii şi nu lăsaţi la îndemâna acestora chibrituri sau brichete.
- Nu aruncaţi la întâmplare ţigările şi chibriturile aprinse.
În data de 15 august, zi de sărbătoare religioasă, lăcașurile de cult vor fi aglomerate.
Și în aceste spații este necesar ca cetățenii să acorde o atenție deosebită luării unor măsuri
de protecție la foc, astfel:
- căile interioare şi exterioare de acces şi evacuare se vor menţine în permanență în
stare de utilizare, fără a fi blocate;
- utilizarea focului deschis în interiorul bisericilor (chibrituri, brichete, candele etc)
se va face cu respectarea măsurilor specifice, în locurile special amenajate;
- păstrarea calmului și evacuarea în ordine a lăcașului de cult în cazul producerii
unui incendiu, iar în cazul evacuării de urgență a clădirii, se vor stinge imediat lumânările
și se vor utiliza lanternele din dotarea telefoanelor mobile;
- lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau
alte obiecte de cult din materiale combustibile, recomandându-se, de asemenea, evitarea
deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule;
- parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbe, a atelajelor,
autocarelor și microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru
autospecialele de intervenție ale serviciilor pentru situații de urgență la un eventual
incendiu;
- în cazul producerii unei situații de urgență în lăcașul de cult, ajutați la evacuarea
vârstnicilor, bolnavilor și copiilor, calmați persoanele intrate în panică sau speriate și
acordați sprijin slujitorilor bisericii pentru asigurarea primei intervenții;
- dacă vă iau foc hainele, opriți-vă, aruncați-vă la podea și rostogliți-vă. Dacă
hainele nu se sting prin rostogolire, încercaţi să înăbuşiţi flăcările acoperindu-le cu un
material textil umed.
Pompierii salvatori vor fi zilnic la datorie, pentru asigurarea răspunsului operativ
la solicitările primite din partea cetățenilor.
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