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Buletin Informativ – 25.07.2011

În acest sfârşit de săptămână echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
• Sâmbătă – 23 iulie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 2(două) arderi
necontrolate, în care au ars cca.2500mp de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Găeşti (localitatea Morteni - 500mp);
 Garda Răcari (com.Tărtăşeşti-sat Bâldana - 2000mp);
• Duminică – 24 iulie, la ora 03:05, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit cu 4(patru) autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o
gospodărie din comuna Comişani. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se
pare că un trăsnet căzut direct pe acoperişul casei a fost cauza probabilă a producerii
incendiului. Au ars: cca.100mp acoperiş casă proprietar, cca.60mp acoperiş anexă
(magazie) proprietar, 6 butoaie din lemn, 300kg vopsea structurată, 6 panouri din
lemn, 1mc scândură, 30 plăci OSB, o uşă şi alte materiale din componenţa
mansardei. Flăcările s-au extins şi o locuinţă vecină afectând cca.40mp din
acoperişul casei şi cca.80mp din izolaţia acesteia;
• Duminică – 24 iulie, la ora 03:20, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
fost solicitaţi pe DN-72 (pe raza comunei I.L.Caragiale) pentru asigurarea zonei în
urma producerii unui accident rutier, unde un autoturism a intrat într-un cap de pod,
în urma impactului rezervorul de combustibil spărgându-se. Pompierii au acţionat
pentru decuplarea bateriei autoturismului şi spălarea părţii carosabile pentru
îndepărtarea combustibilului scurs din rezervorul maşinii;
• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
11

solicitări, iar echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la
9(nouă) solicitări.
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- Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgovi
ște a intervenit la

1

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgen ță la 20 solicitări.

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