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MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
SPECIFICE SĂRBATORILOR PASCALE 

Pentru sigura nta dumneavoastra , in perioada SARBATORILOR PASCALE 
, respectati urmatoarele reguli de aparare impotriva incendiilor : 

• Accesul persoanelor in incinta lacasurilor de cult se va face in limita capacitatli 
constructiilor respective ; 
• Pe timpul slujbelor religioase usile d acces / evacuare vor fi mentinute in 
pozitie deschisE-, 
• Utilizarea lumanarilor aprinse in Icasul de cult se va face cu atentie , la distant 
de persoanele din jur,  , evitind contactul cu haine sau parul acestora ; 
• Parcarea autoturismelor personale in apropierea bisericilor se face astfel 
incat sa nu blocheze hidrantii de incendiu sau interventia echipajelor serviciilor 
de urgenta ; 
• Transportul la dorniciliu al lumanarilor aprinse se va realiza numai cu ajutorul 
unor protectii. 
• Se va evita transportul luminarilor aprinse in mijloace de transport public sau 
personale ; 
• Amplasarea lumanarilor sa fie la distanta de perdele, draperii sau meteriale 
combustibile; 

În cazul incendiilor, persoanele fizice si juridice aflate în apropiere au 
obligaţla să  anunţe la Serviciul unic de urgenţă  112 
si să  ia măsurl după  posibilităţile sale pentru 
limitarea şi stingerea incendiului . 
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