PREVENIREA INCENDIILOR LA BISERICI
Îndep rtarea covoarelor sau mochetelor pe timpul desf ur rii slujbelor;
Aprinderea lumân rilor se va face numai în spa ii special amenajate i prev zute cu mijloace de prim
interven ie;
Dotarea corespunz toare cu mijloace de interven ie adecvate; acestea vor fi exploatate conform normelor
specifice i vor fi verificare de personal atestat;
Verificarea, repararea, izolarea termic i cur area periodic a co urilor de evacuare a fumului;
Parcarea ma inilor private se face doar în locuri special amenajate pentru a nu afecta negativ activitatea
for elor de interven ie în caz de urgen ;
U ile se vor deschide în sensul de evacuare;
U ile care din construc ie se deschid spre interior, vor avea un „sistem de blocare pe deschis” func ional i
vor fi desemnate persoane care s se ocupe de deschiderea lor în caz de necesitate;
C ile de acces, interven ie i evacuare a personalului i bunurilor în caz de incendiu se marcheaz în
conformitate cu cerin ele normative i se men in în permanen libere i practicabile;
Reziduurile din co urile de gunoi se evacueaz zilnic;
Este interzis exploatarea sistemelor, instala iilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, ma inilor
i utilajelor de orice categorie cu defec iuni, improviza ii sau f r protec ie fa de materialele sau
substan ele combustibile din spa iul în care sunt utilizate;
Se interzice folosirea sobelor i a altor mijloace de înc lzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau
nesupravegheate, precum i aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;
Produsele, materialele i substan ele combustibile se amplaseaz la o distan de siguran fa de
sursele de c ldur ori se protejeaz astfel încât s nu fie posibil aprinderea lor;
Este interzis folosirea focului deschis în locuri în care se lucreaz sau se depoziteaz substan e
combustibile i/sau inflamabile;
Orice început de incendiu se anun la 112 – Sistemul na ional unic pentru apeluri de urgen

