
COMPORTAREA TURIȘTILOR ÎN SPAȚIILE DE CAZARE 

 

A. Reguli generale de comportare 

✓ Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de 

primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu 

sprinklere. 

✓ La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru 

traseele de evacuare întunecate/ care sunt inundate de fum, bandă izolantă/ scotch pentru 

situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se 

va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/ scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, 

utilizându-se prosoape ude. 

✓ La cazarea în hotel (vilă, pensiune etc.) solicitați de la recepție/administrator 

informații referitoare la modul de comportare și de anunțare în timp util, în caz de incendiu, 

precum și de asigurare a salvării în condiții de siguranță pe căile de evacuare. 

✓ După cazare, se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se 

găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare şi instrucţiunile stabilite de 

administraţia hotelului. 

✓ Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de 

semnalizare a incendiilor de pe nivel. 

✓ În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător 

materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie. 

✓ Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile. 

✓ Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor. 

✓ Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în 

apropierea ferestrei camerei de cazare. 

✓ Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de 

cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi 

gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii). 

✓ Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru alimentarea receptorilor 

electrici. În situaţia în care observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi imediat administraţia 

hotelului. Nu folosiţi aparate electrice personale neomologate. 

✓ Nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile.  

✓ Nu fumaţi în cameră. În situaţia în care fumatul este permis aruncaţi scrumul şi 

resturile de ţigări numai în scrumiere.  



✓ Nu aruncaţi resturile de ţigări  în coşurile de gunoi.   

B. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli: 

✓ În cazul izbucnirii unui incendiu în hotel, părăsiţi imediat clădirea urmând 

instrucţiunile din Planul de evacuare. 

✓ Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, 

acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie. 

✓ Nu vă întoarceţi pentru a vă lua bunuri personale. 

✓ Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi lifturile, acestea se pot 

bloca.  

✓ Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea 

încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de 

cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul 

blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră. 

✓ Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea 

cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este 

rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la 

deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în 

care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în 

vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată. 

✓ În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie 

să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch 

sau prosoape ori cearceafuri umede. 

✓ Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă la numărul unic de urgență 112 

pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de 

cazare. 

✓ În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi 

structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase. 

 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş vă informează că 

pentru a  semnala o situație de urgență, va trebui să sunaţi la :  

112,      0258 731 212     sau      0751 154 942 

  


