Саопштење за јавност
Молимо објавити одмах!

Кампања против пожара у угоститељским објектима

Колико је људи изложено ризику од пожара, а да није тога свесно?
Београд, 20.04.2011. – Према евиденцији Градског завода за статистику, 2009. године на
територији Београда се налазило 3239 објеката ресторанског типа високог стандарда. У тој
евиденцији се не налазе кафићи, објекти у којима се припрема брза храна и роштиљнице.
Данас, упркос кризи и много тежим условима пословања угоститељство опстаје и развија се, па је
чак и број угоститељских објеката у Београду повећан на укупно 3646 према подацима Општег
удружења угоститеља Београда. Тај раст, на жалост не прате увек и безбедоносни стандарди који
су неопходни, па је преко 20 хиљада запослених и много већи број гостију изложен ризику по
здравље и безбедност.
Један од највећих ризика у угоститељским објектима је свакако ризик од пожара. Не тако давно, у
Новосадском кафеу “Лоунге” услед избијања пожара осморо младих људи је изгубило живот, а
власници кафеа су осуђени на 10 односно 7 година затвора.
“Разумем високу казну, али сматрам да она не представља решење да би се такви случајеви
избегли у будућности. Много више верујем у едукацију и превентивне мере те смо стога и
организовали кампању против пожара у угоститељским објектима у Београду”, изјавио је
Никола Димитријевић, председник Општег удружења угоститеља Београда поводом случаја у
Новосадском кафеу.

“Угоститељи често нису свесни да шта год се догоди у њиховом објекту, они на крају сносе
одговорност, чак и ако се у тренутку несреће не налазе у објекту, као што је био случај у кафеу
“Лоунге”. Закон је ту јасна и прецизан”, додао је Димитријевић.
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“Не постоји тачна процена о томе колико је људи у Београду, директно или индиректно
изложено ризику од пожара јер угоститељи не одржавају редовно вентилационе инсталације.
Иако је редовно одржавање законска обавеза многи угоститељи се надају да у њиховом објекту
неће избити пожар. Међутим, када избије пожар они су ти који су одговорни, што је за неке и
крај бављења угоститељством јер штета може бити ненадокнадива”, рекао је Горан
Миличевић из компаније Еко дим, која одржава димњаке и вентилационе системе у највећем
броју угоститељских објеката у Београду.

Кампања против пожара у угоститељским објектима ће ради ефикасније комуникације са
угоститељима, представницима медија и другим заинтересованима користити своју интернет
страницу www.bezpozara.rs.

КРАЈ

За више информација слободно се можете обратити Свети Матићу на емаил sveta@mediapraxis.net или на
телефон 060/633 00 56.
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