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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Prevenirea incendiilor la unităţi de cult în perioada Sărbătorilor Pascale 
 

Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale foarte mulţi credincioşi se vor îndrepta spre lăcaşurile de 

cult pentru a participa la slujbele religioase prilejuite de acest eveniment. 

Pentru siguranţa participanților, responsabilii cu administrarea lăcaşurilor de cult trebuie să 

asigure următoarele măsuri specifice, pe linia apărării împotriva incendiilor: 

- permiterea accesului credincioşilor în incinta lăcaşului de cult fără a se depăși capacitatea 

bisericii, în scopul evitării aglomerării și accidentelor; 

- marcarea vizibilă a ieşirilor şi menţinerea deschisă în permanenţă a uşilor de evacuare pe 

timpul slujbelor religioase; 

- fixarea corespunzătoare pe pardoseală a covoarelor/preșurilor sau îndepărtarea acestora dacă 

nu este posibil acest lucru, pentru a nu îngreuna evacuarea rapidă, în caz de nevoie; 

- asigurarea parcării autoturismelor participanților astfel încât să nu se blocheze căile de acces, 

pentru a permite intervenția promptă a echipajelor specializate, în caz de nevoie; 

- desemnarea unei persoane care să asigure supravegherea, pe timpul slujbelor, a locurilor în 

care se utilizează focul deschis, a mijloacelor de încălzire din lăcaşul de cult și care să asigure 

scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice şi instalaţiei de iluminat la terminarea 

activității; 

- verificarea de către persoane specializate a instalaţiilor electrice şi de paratrăsnet, a coşurilor 

de evacuare a fumului şi remedierea deficienţelor constatate; 

- dotarea unităților de cult cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu şi menţinerea 

acestora în stare permanentă de funcţionare; 

- instruirea personalului privind modul concret de acţiune în cazul producerii unei situaţii de 

urgenţă. 
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Pentru a petrece Sărbătorile Pascale în siguranță, participanții la slujbele religioase trebuie să 

respecte câteva măsuri minime pentru prevenirea incendiilor, respectiv:  

- aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens; 

- lumânările se vor stinge la terminarea slujbei religioase şi se vor depune în locuri sigure, în 

afara bisericii; 
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