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Buletin Informativ – 31.01.2011
În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Sâmbătă – 29 ianuarie 2011, la ora 23:20, prin 112 a fost anunţat un
incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Râu Alb. Două autospeciale de
intervenţie de la Garda Voineşti şi o autospecială de la Detaşamentul Târgovişte sau deplasat către locul evenimentului. Din cauza drumului greu accesibil (îngust, în
pantă şi acoperit de gheaţă), autospecialele nu au putut ajunge până la locul
incendiului, pompierii fiind nevoiţi să realizeze un dispozitiv de stingere de
aproximativ 800m. Un coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă de
elementele constructive din structura podului şi acoperişului, se pare că a fost cauza
probabilă a producerii incendiului, în care au ars locuinţa şi anexele aflate în
imediata apropiere pe o suprafaţă de cca.120mp. Pompierii s-au luptat ore întregi cu
flăcările şi gerul puternic, reuşind să salveze o anexă gospodărească şi să împiedice
extinderea incendiului la gospodăriile vecine;
• Duminică – 30 ianuarie 2011, la ora 01:57, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au intervenit pe strada Lunca din localitatea Răzvad pentru stingerea
unui autoturism incendiat. Folosirea intenţionată a sursei de aprindere se pare că a
fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care autoturismul a ars în totalitate;
• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 15 solicitări.
- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgovi
ște a intervenit la

13

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu la 2(două) solicitări.
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Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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