CETĂŢENII
CARE
ÎŞI
PETREC
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
SERVICIUL INFORMARE PREVENTIVĂ, STATISTICĂ, ANALIZĂ RISCURI
CONCEDIUL CAZAŢI LA CORT TREBUIE
SĂ RESPECTE URMĂTOARELE REGULI :
Nu amplasaţi corturile decât în spaţiile
special destinate.
Respectaţi regulile de prevenire a
incendiilor afişate.
Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona de campare. Orice
neregulă observată va fi anunţată imediat administraţiei
www.igsu.ro
campingului.
Focul deschis este interzis pe teritoriul campingului.
Nu faceţi focul la mai puţin de 100 metri de pădure,
stuf/papură şi în condiţii de vânt.
Atunci când faceţi focul în spaţiile special amenajate,
supravegheaţi arderea permanent. La plecare stingeţi focul
cu apă şi acoperiţi jarul cu pământ.
PENTRU A AVEA UN CONCEDIU LINIŞTIT, FĂRĂ EVENIMENTE
Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul.
Nu aruncaţi resturi de ţigări la întâmplare. Acestea pot
NEGATIVE, INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE
aprinde vegataţia uscată sau alte materiale combustibile.
URGENŢĂ RECOMANDĂ CETĂŢENILOR AFLAŢI ÎN VACANŢĂ PE
Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiilor electrice pentru
LITORAL RESPECTAREA URMĂTOARELOR REGULI DE APĂRARE
alimentarea receptorilor electrici.
Nu folosiţi butelii/aragaz de voiaj cu defecţiuni. Nu gătiţi în
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR:
imediata apropiere a cortului.
REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU
Nu parcaţi autovehicolele decât în spaţiile special
TURIŞTII CAZAŢI LA UNITĂŢILE HOTELIERE
destinate. Nu blocaţi căile de acces.
La cazarea în hotel (vilă, pensiune etc.) solicitați de la
Verificaţi
stingătorul
de
incendiu
din
dotarea
recepție/administrator informații referitoare la modul de
autovehicolului înainte de plecarea în concediu.
comportare și de anunțare în timp util, în caz de incendiu,
precum și de asigurare a salvării în condiții de siguranță pe
REGULI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU
căile de evacuare. După ce v-aţi cazat, citiţi Planul de
MANIFESTĂRI CU PUBLIC NUMEROS: SPECTACOLE,
evacuare şi instrucţiunile stabilite de administraţia hotelului.
CLUBURI, ZONE COMERCIALE.
Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru
Nu introduceţi în zonele cu aglomerări de persoane
alimentarea receptorilor electrici. În situaţia în care
substanţe inflamabile.
observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi imediat
Nu parcaţi autoturismul pe căile de acces-evacuare din
administraţia hotelului. Nu folosiţi aparate electrice
zonele respective, îngreunând astfel accesul ehipajelor de
personale neomologate.
intervenţie.
Nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile.
Nu intraţi în cluburile unde s-a depăşit deja capacitatea
Nu fumaţi în cameră. În situaţia în care fumatul este permis
acestora (supraaglomerate).
aruncaţi scrumul şi resturile de ţigări numai în scrumiere. Nu
Nu fumaţi în spaţiile respective. Dacă acest lucru este
aruncaţi resturile de ţigări în coşurile de gunoi.
permis, aruncaţi resturile de tigări doar în scrumiere.
În cazul izbucnirii unui incendiu în hotel, părăsiţi imediat
În caz de incendiu preveniţi producerea panicii. Calmaţi-i pe
clădirea urmând instrucţiunile din Planul de evacuare. Nu vă
cei din jur. Ajutaţi persoanele care nu se pot evacua singure.
întoarceţi pentru a vă lua bunuri personale.
Pentru evacuare urmăriţi indicatoarele de culoare verde
Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi
amplasate în acest sens.
lifturile, acestea se pot bloca.
Anunţaţi evenimentul la Dispeceratul unic pentru urgenţe –
În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din
112.
cauza fumului, rămâneţi în cameră, ţineţi uşa închisă şi
etanşaţi rosturile cu prosoape ori cearceafuri umede. Ieşiti la
geam sau pe balcon şi solicitaţi ajutor. Dacă nici acest lucru
nu este posibil sunaţi la 112 şi comunicaţi poziţia
dumneavoastră în clădire.

VACANŢĂ
ÎN SIGURANŢĂ
!

