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Buletin Informativ – 23.08.2011 - Atenție, vine canicula!

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U. ”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Luni – 22 august, la ora 10:46, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit în comuna Ulieşti (în zona autostrăzii A1-km61) la o ardere necontrolată,
unde au ars cca.100mp de vegetaţie uscată. Traficul rutier pe autostradă nu a fost
afectat;
• Luni – 22 august, la ora 12:38, pompierii de la Garda Voineşti au intervenit
în comuna Măneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie. Din
cercetările efectuate la faţa locului, se pare că un coş de fum neprotejat termic faţă
de materiale combustibile a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars
cca.150mp din acoperişul unor anexe gospodăreşti, cca.2mc cherestea şi cca.6 tone
de fân depozitat în podul unei anexe. Au fost salvate din calea flăcărilor locuinţa
proprietarului şi alte 2(două) case vecine;
• Luni – 22 august, la ora 13:22, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
intervenit în comuna Văleni - Dâmboviţa pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
magazia unei unităţi bancare. Un scurtcircuit electric provocat de un cablu electric
defect, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: un tablou
electric, un birou, cca.20kg maculatură şi cca.200kg lemne de foc. La operaţiunea de
stingere, alături de pompierii profesionişti, au participat şi pompieri voluntari din
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Văleni Dâmboviţa;

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgen ță la 18 solicitări.
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comuna Vişina, la o ardere necontrolată, unde au ars cca.250mp de vegetaţie uscată;
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• Luni – 22 august, la ora 16:17, pompierii de la garda Vişina au intervenit în

- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgovi
ște a intervenit la

13

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la
5(cinci) solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicita
ți paramedicii au fost: traumatisme
din diverse cauze, hipertensiune arterială, halenă alcoolică, cefalee, amețeli,
vărsături şi dureri lombare şi abdominale.
Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
* * *
În următoarele zile se prognozează temperaturi ridicate. Canicula poate
favoriza producerea incendiilor de mirişti, vegetaţie uscată sau fond forestier.
În vederea evitării acestor categorii de incendii, care pot pune în pericol viaţa
oamenilor, bunurile materiale şi mediul, Serviciul Prevenirea Incendiilor din cadrul
I.S.U. “Basarab I” Dâmboviţa recomandă respectarea următoarelor reguli de
prevenire a incendiilor în perioadele de caniculă şi secetă prelungită:
• Asigurarea de către fiecare unitate administrativ teritorială a surselor şi
rezervelor de apă necesare alimentării autospecialelor de intervenţie în caz de
incendiu;
• În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
• În pădure sunt interzise: utilizarea focului deschis în afara locurilor special
amenajate sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
parcarea autoturismelor, instalarea corturilor şi a suprafeţelor de picnic în
afara locurilor special amenajate în acest sens;
• Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări
care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări

rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin lichide inflamabile sau
gaze lichefiate sub presiune;
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• Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
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de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

• Supravegherea permanentă a copiilor în vederea preîntâmpinării jocului
acestora cu focul;
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