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URMA}I INSTRUC}IUNILE POMPIERILOR!
...EI {TIU CE-I DE F|CUT

P\stra]i-v\ calmul!
      Serviciile pentru Situa]ii de Urgen]\
                                            VOR INTERVENI!

Pentru a fi `n afara pericolului.

In nici un caz nu se va folosi ascensorul.

Sta]i departe de zonele afectate.

Ie[i]i cât mai repede din incinta `n care a izbucnit
incendiul.

Acorda]i primul ajutor dac\ este cazul.

Folosi]i sc\rile pentru ie[ire.

Fara a genera panic\, `ndrepta]i-v\ 
c\tre ie[ire [i p\r\si]i cl\direa.

Odatã cu anun]area acestuia se 
pãrãse[te camera deschizând pu]in u[a 

pentru a vã convinge cã traseul este 
practicabil

Evacuarea trebuie f\cut\ rapid, f\r\ a 
mai `ncerca s\ salva]i [i alte bunuri 

materiale, cu exceptia actelor personale.

Dac` incendiul s-a produs

   trebuie cunoscute urm`toarele:

NU PIERDETI
   TIMPUL SALVÂND
                  BAGAJE !
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