COMUNICAT
În scopul prevenirii apariției situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului
Odorheiu Secuiesc pe timpul manifestărilor cultural artistice și sportive ce se vor desfășura
de Ziua Internațională a Muncii și Ziua Internațională a Tineretului și care creează
participarea
unui număr mare de persoane transmitem un set de măsuri de prevenire a incendiilor, ce
trebuie respectate premergător și pe timpul sărbătorilor în zonele și mediile unde se vor
organiza acestea, în spațiile de agrement și în zonele forestiere.
Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor la unități de turism și amenajări
temporare în aer liber
1. Se interzice depozitarea materialelor combustibile la o distanță mai mică de 20 metri
de hoteluri, vile sau cabane;
2. Clădirile construite din lemn (cabane, vile campinguri, depozite, etc.) se vor ignifuga,
conform prescripțiilor tehnice în vigoare;
3. Se vor asigura: întreținerea tehnică a mijloacelor de primă intervenție din dotare
(stingătoare, hidranți de incendiu, etc.); rezerva de apă necesară pentru stingerea
unui eventual incendiu;
4. În camerele de cazare se vor afișa schița cu traseul de evacuare și instrucțiuni privind
comportamentul turiștilor în caz de incendiu;
5. Personalul unității de turism va fi instruit asupra modului în care se face alarmarea,
anunțarea, dirijarea și evacuarea persoanelor spre ieșire (astfel încât să nu se
producă panică), precum și asupra modului de folosire a mijloacelor de intervenție;
6. Recepțiile unităților de turism vor fi dotate cu lanterne, cordițe de salvare,
stingătoare și măști contra fumului și gazelor;
7. Autovehiculele turiștilor vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel
încât să asigure o evacuare rapidă în caz de incendiu și să nu blocheze căile de acces
ale autospecialelor de intervenție ;
8. Vegetația uscată din jurul parcărilor, al clădirilor în care sunt amenajate spații de
cazare etc. va fi înlăturată periodic.
9. Este interzisă pozarea instalațiilor electrice direct pe materiale combustibile și
exploatarea acestora cu improvizații;
10. Funcționarea mijloacelor de încălzire și a celor de preparat și încălzit hrana nu este
permisă fără o atentă și permanență supraveghere;
11. Fumatul în dormitoare este interzis – fiind permis doar în locurile special amenajate
și marcate corespunzător;
12. Amenajările în aer liber se realizează în perimetrele delimitate ca spații stabilite de
primărie cu acordul inspectoratului pentru situații de urgență și după caz, al
celorlalte autorități, conform legii;
13. Amenajările trebuie să fie realizate astfel încât să fie asigurat permanent accesul
mijloacelor de intervenție pe cel puțin două laturi ale acestuia;
14. În cadrul tuturor amenajărilor temporare în spații deschise, la montarea utilităților
cum ar fi energie electrică, apă, gaze, traseul aerian trebuie realizat la o înălțime de
cel puțin 3,5 metri, astfel încât accesul mijloacelor de intervenție să nu fie
incomodat;
15. Spațiile cu destinație de parcare, trebuie organizate la o distanță de siguranță față de
amenajare;

16. Se interzice delimitarea spațiilor de-a lungul traseelor căilor de evacuare cu lanțuri,
sfori, etc. la o înălțime mai mică de 1 metru;
17. Pe mijloacelor de delimitare a spațiilor, se prevăd obiecte de marcare, semnalizare
(stegulețe, panglici, fanioane, etc.)
18. Zilnic după terminarea activităților, se execută o verificare amănunțită a instalațiilor
utilitare și se îndepărtează deșeurile;
19. Furajele necesare pentru hrănirea animalelor, sunt aduse numai în cantitățile
consumului pentru o zi;
20. Depozitul pentru furaje, nu se organizează în apropierea căilor de acces pentru
public, acestea împrejmuindu-se corespunzător;
21. Se interzice realizarea de improvizații la racordarea consumatorilor de energie
electrică sau legarea direct la stâlp;
22. Elementele de structură ale standurilor, tribunelor, podiumurilor, etc. se realizează
se realizează din materiale cu clasele de reacție la foc minim A2 d0 sau d1;
23. Elementele de decor și copertinele trebuie să fie ignifugate conform prevederilor
normative în vigoare;
24. Folosirea materialelor florare din materiale sintetice trebuie limitată în caz contrar,
acestea va trebuie realizate cel puțin cu clasele de reacție la foc minim C d0 sau d1;
25. Traseele căilor de evacuare pentru utilaje și animale, nu trebuie să se intersecteze cu
cele pentru public;
26. Este obligatoriu asigurarea a cel puțin două căi de evacuare pentru mijloacele auto și
animale și alte două căi pentru public;
•
•
•

În cazul producerii unui incendiu, se acționează de urgență pentru:
evacuarea tuturor ocupanților clădirii precum și a bunurilor importante adăpostite
în ordinea valorii;
anunțarea incendiului la numărul de apel 112;
stingerea incendiului cu mijloace de primă intervenție;

Cu stimă și respect,
PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR
Árpád GÁLFI

