MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BASARAB I" DÂMBOVIŢA
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice
persoana de contact: maior Eduard ȚELEA – tel. 0722743485 / 0722534344

Buletin Informativ – 08.02.2012

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Marţi - 07 februarie, la ora 10:06, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au fost solicitaţi la Colegiul economic “Ion Ghica” din mun.Târgovişte pentru
îndepărtarea ţurţurilor de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului clădirii care puneau
în pericol siguranţa elevilor şi personalului instituţiei;
 Marţi - 07 februarie, la ora 10:16, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit la o ardere necontrolată, la o locuinţă din comuna Braniştea, unde a ars
funinginea din interiorul coşului de fum;
 Marţi - 07 februarie, la ora 15:45, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au fost soliciaţi pe strada col.Băltăreţu din mun.Târgovişte pentru a transporta o
persoană supraponderală de la apartament la ambulanţă;
 Marţi - 07 februarie, la ora 18:12, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit la o ardere necontrolată, la o locuinţă din comuna Filipeşti de Pădure - sat
Diţeşti, unde a ars funinginea din interiorul coşului de fum;
 Astăzi - 08 februarie, efective ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Basarab I” Dâmboviţa, ale Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa şi ale
Garnizoanei Târgovişte vor distribui apă potabilă locuitorilor din cartierul Schela
Mare din municipiul Moreni şi Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor
cu handicap Ţuicani din municipiul Moreni şi Penitenciarului Mărgineni, care au
rămas fără apă din cauza unor defecţiuni înregistrate la conducta principală, datorate

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 21 de solicitări.
Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 10 solicitări,
SMURD Titu la 4(patru) solicitări, SMURD Moreni la o solicitare, SMURD
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temperaturilor foarte scăzute;

Pucioasa la 3(trei) solicitări şi SMURD Găeşti la 3(trei) solicitări. Afecțiunile pentru
care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,
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.
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