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În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 în data de 17 octombrie, pompierii dâmboviţeni au acţionat la 3 arderi
necontrolate, în care au ars cca. 1,8ha de vegetaţie uscată: 6000mp în Dragomireşti,
1 ha în Văcăreşti şi 2000 mp la Corbii Mari pe autostrada A1 la km 52.
 Echipa de salvatori de la Detaşamentul Târgovişte a fost solicitată în data
de 17 octomnrie 2011, ora 17.00, în localitatea Şotânga pentru scoaterea unei
persoane de 27 de ani rămasă blocată după ce un mal al şanţului în care lucra s-a
surpat. Sosiţi la locul evenimentului pompierii au constatat că persoana era acoperită
de pământ până la brâu. S-a acţionat pentru scoaterea persoanei, aceasta fiind
preluată de Serviciul de Ambulanţă Dâmboviţa. Intervenţia pompierilor a fost destul
de dificilă din cauza adâncimii şanţului.
 Un echipaj de pompieri de la Garda Corneşti a fost solicitat ieri, 17
octombrie 2011, la ora 23.54, în comuna Finta pentru stingerea unui incendiu. Din
primele cercetări se pare că focul a fost provocat de o lumânare. În momentul sosirii
la locul evenimentului pompierii au găsit în locuinţă 2 persoane decedate. Flăcările
au distrus şi acoperişul casei pe o suprafaţă de cca. 70mp şi mobilierul din trei
camere.
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 3 solicitări. Echipajul
SMURD Titu a intervenit la 3 solicitări. Afecțiunile pentru care au fost solicitați
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amețeli, vărsături, dureri lombare,renale și abdominale.
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paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee,

