
 

    

 

 

PENTRU O SĂRBĂTOARE ÎN SIGURANȚĂ 

 

 Pompierii militari maramureșeni vor fi la datorie și în minivacanța prilejuită 

de marea sărbătoare creștină a “Adormirii Maicii Domnului”. Peste 70 de pompieri, 

cu 20 de echipaje de stingere, descarcerare și S.M.U.R.D., sunt gata să intervină în 

orice moment pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor și acordarea 

asistenței medicale de urgență.  

 Pentru ca sărbătoarea “Adormirii Maicii Domnului” să fie celebrată în liniște, 

atât personalul lăcașurilor de cult, cât și credincioșii trebuie să respecte un set de 

reguli de bază, menite să asigure siguranța participanților: 

- accesul credincioșilor va fi limitat astfel încât lăcașul de cult să nu se 

supraaglomereze; 

- pe timpul desfășurării slujbelor religioase, ușile se vor menţine fixate în poziţie 

deschisă; 

- în bisericile din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, 

deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căi de evacuare insuficiente şi 

prezintă risc de incendiu; 

- se va evita desfăşurarea slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs 

de restaurare/ renovare și se interzice desfăşurarea acestora în obiective în care sunt 

amplasate schele; 

- prin grija factorilor de conducere de la biserici şi mănăstiri, se va efectua un 

control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei surse 

de iniţiere a unui incendiu; 

- vor fi desemnate și instruite temeinic, de către slujitorii bisericii, persoane 

responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă, pe durata desfăşurării slujbelor 
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religioase cu public numeros, a activităţilor din interiorul bisericilor, respectiv de 

intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii aflate la îndemână cum sunt 

stingătoarele de incendiu; 

- parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor se va face astfel 

încât să nu se blocheze sau diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie 

ale autospecialelor pompierilor, respectiv să nu fie împiedicat accesul la hidranţii 

exteriori de incendiu. 

  De asemenea, participanții la slujbele religioase vor fi instruiți asupra 

modului de utilizare a lumânărilor aprinse, care trebuie ţinute la distanţă de haine, 

păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult confecționate din materiale 

combustibile. 

Persoanele care doresc să se relaxeze în aer liber, la iarbă verde, trebuie să 

respecte următoarele măsuri de prevenire: 

- Nu aprindeți focurile de tabără și cele pentru prepararea mâncării decât în locuri 

special amenajate și departe de substanțe inflamabile, materiale combustibile și 

pădure! 

- Nu lăsați focul nesupravegheat și nu lăsați copiii să se joace cu focul! 

- La plecare, asigurați-vă că focul este stins! 
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