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Buletin Informativ – 18.08.2011

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U. ”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Miercuri – 17 august, la ora 17:45, echipajul de descarcerare de la
Detaşamentul Moreni a intervenit în comuna Iedera (pe DJ-710A) pentru
descarcerarea a două persoane dintr-un autoturism implicat într-un accident rutier;
• Miercuri – 17 august, la ora 20:10, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit pe strada 9 Mai din oraşul Găeşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit
la bucătăria de vară a unei gospodării. Un scurtcircuit electric provocat de un cablu
electric defect sau neizolat corespunzător, se pare că a fost cauza probabilă a
producerii incendiului. Au ars cca.2ml de izolaţie de pe cablul electric;
• Miercuri – 17 august, la ora 20:45, pompierii de la Detaşamentul
Târgoviște au fost solicitaţi pe strada Avram Iancu din Mun.Târgoviște pentru
salvarea unei pisici agăţată de zgardă într-un copac;
• Joi – 18 august, la ora 06:12, pompierii de la Detaşamentul Târgoviște au
fost solicitaţi pe strada Berzei din Mun.Târgoviște pentru a transporta o persoană de
la apartamentul său la ambulanţa SAJ;
• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 11 solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la 7(şapte)
solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la
4(patru) solicitări.

abdominale.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături şi dureri
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Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme

