Пам’ятка щодо пожежної безпеки
Наближається одне з найбільших релігійних свят — Світле Христове
Воскресіння (Великдень). За традицією в цей день проходять урочисті релігійні
заходи, в яких бере участь велика кількість людей. У день святкування
Великодня велика кількість віруючих збирається в храмах, а також відвідує
кладовища. Під час літургій священнослужителі та віряни використовують у
приміщеннях відкритий вогонь, цей факт робить свято потенційно небезпечним
з точки зору пожежної безпеки. Тому саме в цей період працівники Державної
служби з надзвичайних ситуацій особливу увагу приділяють таким об’єктам.
Інспектори Вінницького районного управління ГУ ДСНС України у Вінницькій
області напередодні релігійних свят по Вінницькій міській територіальній
громаді проводять інструктивні бесіди зі священнослужителями і наголошують
на потребі суворого дотримання правил пожежної безпеки під час користування
відкритим вогнем, кадилом із розпеченим вугіллям. Також фахівці вказують на
необхідність проводити серед прихожан роз’яснювальну роботу з недопущення
виникнення пожеж.
Задля недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій
слід дотримуватись вимог пожежної та техногенної безпеки під час проведення
богослужінь та релігійних заходів, а саме:
- підсвічники та інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь,
повинні бути встановлені на негорючій поверхні, яка виступає за їх габарити
не менше ніж на 0,5 м;
- переносні пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, не повинні
встановлюватися на шляхах евакуації;
- підсвічники та інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь,
необхідно розташовувати від горючих конструкцій та від горючих
оздоблювальних матеріалів на відстані не менше ніж 1 м так, щоб
унеможливити потрапляння відкритого вогню на будівельні конструкції або
інші оздоблювальні матеріали та крапання горючої рідини на підлогу.
Відповідно до Правил пожежної безпеки для культових споруд,
затверджених наказом МНС України від 18.05.2009 № 339 заборонено:
- утворювати скупчення людей під час проведення богослужінь біля
евакуаційних виходів із культової споруди;
- загромаджувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи;
- експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою або такою, що в процесі
експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;
- користуватися пошкодженими
розетками,
відгалужувальними
та
з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
- підвішувати
світильники безпосередньо на
струмопровідні
проводи,
обгортати електролампи і світильники будь-яким горючим матеріалом,
допускати експлуатацію їх із знятими ковпаками;
- застосовувати саморобні подовжувачі, саморобні некалібровані плавкі
вставки та запобіжники;

- використовувати в культових спорудах побутові електричні прилади не
заводського виконання;
- влаштовувати в молитовних залах житлові приміщення і допускати
в них проживання людей, у тому числі тимчасове;
- зберігати легкозаймисті та горючі рідини, балони з газами та інші
вогненебезпечні речовини і матеріали в приміщеннях культових споруд, крім
випадків, передбачених Правилами пожежної безпеки для культових
споруд (кадильне вугілля та горючі рідини для лампад, світильників, які
повинні зберігатися та застосовуватися відповідно до вимог цих Правил);
- влаштовувати у притворах культових споруд гардероби та вішалки для одягу.
Як кажуть в народі, береженого Бог береже. Тож, шановні громадяни, щоб
не сталося лиха, ще раз звертаємось до Вас: дотримуйтесь елементарних правил
пожежної безпеки у період Великодня. Адже тільки від Вас залежить Ваша
особиста безпека та благополуччя. Зробіть все можливе, щоб зберегти своє
майно та життя від вогню.

