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Buletin Informativ – 06.02.2012

În acest sfârşit de săptămâmă echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 04 februarie, la ora 07:37, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au fost solicitaţi pe strada sld.Nae Ion din mun.Târgovişte pentru a
transporta o persoană supraponderală de la apartament la ambulanţă;
 Sâmbătă - 04 februarie, la ora 07:37, pompierii de la Garda Fieni au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din
comuna Pietroşiţa. Din cercetările efectuate, se pare că jar sau scântei (de la coşul de
fum) purtate de vânt şi căzute pe materiale combustibile a fost cauza probabilă a
producerii incendiului. A ars acoperişul locuinţei pe o suprafaţă de cca.15mp;
 Duminică - 05 februarie, la ora 10:30, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au fost soliciaţi pe strada Cuza Vodă din oraşul Găeşti pentru a asigura şi izola zona
în jurul unei conducte de alimentare cu gaze, fisurată în urma căderii de zăpadă şi
gheaţă de pe un bloc de locuinţe;
 Duminică - 05 februarie, la ora 13:02, pompierii de la Detaşamentul Titu au
fost solicitaţi în comuna Costeştii din Vale pentru a transporta o persoană
supraponderală din dormitorul locuinţei la ambulanţă;
 Duminică - 05 februarie, la ora 16:08, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au fost solicitaţi în comuna Brăneşti pentru evacuarea apei din pivniţa
inundată a unei locuinţe;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit

SMURD Titu la 10 solicitări, SMURD Moreni la 3(trei) solicitări, SMURD
Pucioasa la 4(patru) solicitări şi SMURD Găeşti la 8(opt) solicitări.

Afecțiunile

pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,
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Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 12 solicitări,

1

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 37 de solicitări.

hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni respiratorii, hipotermie,
halenă alcoolică și dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au fost
transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
 Sâmbătă - 4 februarie, efective ale Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa, ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi
Dâmboviţa şi ale Garnizoanei Târgovişte au distribuit apă potabilă locuitorilor din
cartierul Schela Mare din municipiul Moreni, acţiune ce va continua şi astăzi şi în
perioada următoare, până la rezolvarea problemei. Locuitorii acestui cartier nu
beneficiază de apă din data de 03 februarie, din cauza unor defecţiuni înregistrate la
conducta principală, datorate temperaturilor foarte scăzute înregistrate.
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