Rezumat la nivel executiv

Ne petrecem viața în clădiri
Hai să le facem sigure împotriva incendiilor
15 organizații, reprezentând experți din diferite părți ale Europei, au solicitat instituțiilor europene și
statelor membre să colaboreze în cadrul unei Strategii pentru siguranța împotriva incendiilor la nivel
european, care să ofere o abordare coordonată cu privire la siguranța împotriva incendiilor.
De ce? Deoarece noi credem în îmbunătățirea siguranței împotriva incendiilor în clădiri pentru toată
lumea, indiferent dacă trăiesc în Uniunea Europeană sau doar o vizitează. 90% din viață ne-o petrecem
în clădiri. Crearea unui mediu interior mai sigur va avea un impact pozitiv asupra economiei, mediului,
sănătății și bunăstării întregii societăți. Acest lucru nu poate fi obținut decât printr-o abordare
coordonată a siguranței împotriva incendiilor la nivel european.
Incendiile în clădiri afectează oamenii: În Uniunea Europeană se produc cel puțin 5.000 de incendii
zilnic, iar multe dintre acestea afectează familii și comunități, uneori pentru toată viața. În fiecare an, în
Europa sunt internate aproximativ 70.000 de persoane cu vătămări provocate de incendii. Pe plan
mondial, copiii reprezintă un procent de 30% dintre victimele care suferă răni și decesele provocate de
incendii. Sănătatea pompierilor este grav afectată, existând până la 14 tipuri diferite de cancer care îi
afectează preponderent față de restul populației.
Incendiile în clădiri afectează mediul: Incendiile provoacă poluarea aerului în cantități masive. Acestea
epuizează materiale și cresc emisiile de carbon, constituind o amenințare majoră la adresa
managementului sustenabil al resurselor. Noi credem că, pentru a fi sustenabile, clădirile trebuie să fie
rezistente la incendii. Ele nu trebuie să ardă sau să sufere deteriorări grave în urma incendiilor.
Incendiile în clădiri au un cost: 126 de miliarde de euro sunt înghițite anual de daunele provocate în
urma incendiilor. Pentru țările europene, aceasta înseamnă 1% din PIB. Incendiile pot produce pierderi
majore de infrastructură, date și stocuri, pot determina micșorarea productivității și atrage șomaj sau
chiar faliment.
Clădirile noastre se schimbă: Noile proiecte de clădiri oferă adesea spații deschise, cu mai puține
bariere de tipul ușilor și pereților și utilizează noi metode de construcție. Clădirile sunt din ce în ce mai
bine izolate termic și mai etanșe, cu mai multe substanțe combustibile incluse în învelișul exterior și în
structură. De asemenea, există mai multe materiale combustibile în mobilierul nostru și în alte obiecte
de interior. Aceste schimbări fac ca incendiile din clădiri să avanseze mai repede decât înainte și să
devină mult mai periculoase. Dacă performanțele împotriva incendiilor nu vor fi o condiție esențială
pentru sustenabilitate, clădirile viitorului vor fi din ce în ce mai vulnerabile la cea mai veche amenințare
pentru ele - focul!
Împreună putem face diferența: Statele Membre UE pot coopera cu privire la siguranța împotriva
incendiilor. Comisia Europeană își poate coordona directoratele - de la justiție la educație, energie și
multe altele - pentru a stabili o strategie comună de siguranță împotriva incendiilor, care va permite
statelor din Europa să:

1
Colectați date
comparabile

2
Distribuiți cele mai
bune practici

3
Stabiliți o viziune cu privire la
măsurile de siguranță
împotriva incendiilor în clădiri

Înceapă să facă diferența răspunzând mesajului nostru: distribuiți, publicați mesaje tweet, apreciați,
publicați pe bloguri, discutați despre campanie și urmăriți-ne la adresa http://bit.ly/2o7FwcB
O inițiativă Fire Safe Europe (FSEU).
Vizitați www.firesafeeurope.eu

