RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU
ÎN CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE

Păstraţi-vă calmul

Urmaţi întocmai instrucţiunile transmise prin
sistemul de anunţare a publicului în caz de urgenţă.
Nu luaţi nici un fel de iniţiative pe cont propriu.
Riscaţi să vă expuneţi unor pericole inutile.
În caz de evacuare, urmaţi marcajele de pe căile de
evacuare şi instrucţiunile personalului.
Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă
incendiul pentru a pune la adăpost documente de
valoare. Viaţa dumneavoastră are o valoare mult mai
mare.
Atenţie !

În caz de incendiu este interzisă utilizarea lifturilor
pentru evacuare.
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Numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă

Construcţii administrative

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor:
a.-Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se va face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei
p.s.i.
b.-Se recomandă prevederea unui sistem de anunţare a publicului în cazul producerii unui
incendiu cu mesaj preînregistrat sau direct prin megafon.
c.-Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare împotriva
incendiilor.
d.-Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se menţin
libere.
d.Activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului care să
îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
e.-Se interzice utilizarea instalaţiilor şi aparatelor electrice cu defecţiuni ori improvizaţii.
f.-.Instalaţiile electrice şi de încălzire se verifică periodic doar de către personal autorizat.
g.-Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie protejate
corespunzător.
h.-Coşurile de fum se verifică periodic, fiind interzisă utilizarea lor în cazul în care prezintă
fisuri, defecţiuni ori nu sunt curăţate.
i.-La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de
încălzire/ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea
cu energie electrică a calculatoarelor.
j.-Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
k.-Fumatul în incinta construcţiilor administrative este interzis.
l.-Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare categoriei
de risc şi certificate în condiţiile legii.
m.-Personalul propriu se instruieşte periodic privind evacuarea persoanelor în caz de urgenţă şi
asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
n.-Parcarea maşinilor private şi ale instituţiei se face doar în locurile special amenajate.

