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PREVENIREA INCENDIILOR ÎN ŞCOLI 

 
Incendiile în şcoli pot provoca, prin amploarea lor , multe pagube umane şi 

materiale. Factori, precum timpul mare de descoperire a unui incendiu, momentul 
întârziat al alarmării persoanelor aflate în pericol, necunoaşterea clădirii şi o 
modului de comportare de către persoane, pot întârzia începutul evacuării sau pot 
conduce la alegerea unui drum mai lung până la ieşire în locul drumului scurt. 
Pentru a evita producerea unor astfel de situaţii, vă rugăm să respectaţi următoarele 
măsuri de prevenire: 
 căile de evacuare şi salvare din unitãţile de învãţãmânt (coridoare, scări, 

ieşiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lãţimea acestora nu trebuie 
îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, etc. 

 uşile trebuie ţinute permanent închise. În caz de incendiu, pe timpul 
parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor uşilor, fără 
însă a le bloca. 

 funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificată în afara orelor de 
învăţământ. 

 semnalul de alarmare trebuie sã fie cunoscut de cãtre profesori şi elevi. Se 
recomandă, pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de 
exemplu: clopoţel, megafon,etc.). 

 stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de 
funcţionare. 

 clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cât posibil la 
parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi 
clasele din care calea de evacuare până în exterior care este cea mai scurtă. 

 în cadrul orelor speciale, în baza programei de învăţământ, elevilor li se vor 
transmite cunoştinţele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 în fiecare sală de clasă se vor afişa instrucţiunile pe care elevii şi profesorii 
trebuie sã le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de 
evacuare. 

 profesorii au rolul de ai instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea 
generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de 
alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz 
de incendiu. La predarea acestor cursuri pot participa şi pompierii militari. 


