
         Anexa nr. 2 la Ghid 

 

REGULI MINIME 

ce se recomandă a fi respectate în cazul producerii unui incendiu de orice persoană 

care este cazată într-o structură de primire turistică  

 

1. Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, 

acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie. 

2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna 

scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul 

incendiat. 

3. Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea 

încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de 

cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul 

blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră. 

4. Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la 

verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în 

care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va 

proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de 

evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia 

aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată. 

5. În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie 

să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă 

izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede. 

6. Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în 

clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare. 

7. În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane 

şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine 

călduroase. 

 


