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Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor, premergător şi pe perioada 

desfăşurării manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorile pascale 

 

Pentru a preîntâmpina producerea unor incendii, premergător şi pe perioada desfăşurării 

manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorile pascale, SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ SEBEŞ, vă reaminteşte câteva reguli de comportare în situaţii de 

urgenţă şi sfaturi utile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor la lăcaşurile de cult. 

Accesul credincioşilor în incintele lăcaşurilor de cult va fi permis doar în limita 

capacităţii bisericii, în scopul evitării producerii de accidente. Pe timpul desfăşurării slujbelor 

religioase cu public numeros, uşile de acces / evacuare se vor menţine,  în mod obligatoriu, în 

poziţie deschisă, iar din interiorul lăcaşului de cult se vor evacua covoarele, mochetele, scaunele 

şi băncile nefixate ferm de pardoseală. Totuşi, în condiţiile unui număr foarte mare de 

participanţi, se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber. 

Parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase ori a autocarelor 

şi microbuzelor se va face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de 

intervenţie ale serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă, la un eventual 

incendiu. 

Credincioşilor li se vor aduce la cunoştinţă de către slujitorii bisericii, pe timpul 

manifestărilor religioase, regulile ce trebuie respectate în lăcaşurile de cult şi zonele adiacente, în 

vederea prevenirii incendiilor, precum şi cele referitoare la modul de comportare pe timpul 

producerii unui eventual incendiu. Persoanele cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor sau 

în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, precum şi persoanele cu 

sarcini de supraveghere, se instruiesc pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a 

incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a sistemului existent 

de alarmare în caz de incendiu, utilizarea focului deschis, cât şi privind interdicţia fumatului.  

În lăcaşele de cult se va asigura întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi 

remedierea tuturor defecţiunilor la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, aparatele 

de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum, de către personal autorizat. Sobele şi mijloacele 

de încălzire, cu sau fără acumulare de căldură, se vor supraveghea pe tot timpul funcţionării şi se 

va întrerupe alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase. Mijloacele de încălzire 

se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de elementele de construcţie, decorurile sau 

mobilierul combustibile.  

Locuri speciale pentru depunerea lumânărilor aprinse, în timpul slujbelor religioase, se 

vor amenaja în exteriorul lăcaşului de cult şi la distanţe de siguranţă faţă de construcţii, vegetaţie, 

arbori şi orice alte materiale combustibile, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip sau apă 

şi se vor supraveghea pe toată durata menţinerii aprinse a acestora. 

Pentru stingerea unui eventual incendiu, se vor asigura mijloace tehnice de apărare 

împotriva incendiilor (stingătoare), rezerve de apă şi posibilităţi efective de utilizare a acesteia, 

cât şi instruirea corespunzătoare a întregului personal pentru declanşarea cu maximă operativitate 

a activităţii de intervenţie. 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş vă informează că pentru a 

semnala un incendiu va trebui să sunaţi la nr. tel. 112, 0258731212 sau 0751154942. 

             PRIMAR                                                                     ŞEF SVSU 

DORIN GHEORGHE NISTOR                                           VULCU PETRU 

 


