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Buletin Informativ – 09.02.2012 - Pompierii, jandarmii şi voluntarii de la Crucea
Roşie distribuie apă plată cetăţenilor din mun.Moreni.

La solicitarea Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa, președintele Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), prefectul Iancu Caracota, a dispus ca
astăzi, începând cu ora 10:30, efective ale Inspectoratului pentru Situații de
Urgență “Basarab I” Dâmboviţa şi ale Inspectoratului Județean de Jandarmi
Dâmboviţa, împreună cu voluntarii de la Crucea Roşie vor distribui cca.3800 sticle
cu apă plată cetăţenilor din cartierele municipiului Moreni, care au rămas fără apă
potabilă din cauza intemperiilor produse în ultimele zile.
* * *
În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Ieri - 08 februarie, la ora 10:40, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
fost solicitaţi pe strada Cuza Vodă din oraşul Găeşti pentru îndepărtarea ţurţurilor
formaţi la nivelul acoperişului unui bloc de locuinţe, care puneau în pericol
siguranţa trecătorilor şi locatarilor;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 23 de solicitări.
Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 7(şapte)
solicitări, SMURD Titu la 5(cinci) solicitări, SMURD Moreni la 2(două) solicitări,
SMURD Pucioasa la 5(cinci) solicitări şi SMURD Găeşti la 4(patru) solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse

fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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hipotermie, halenă alcoolică și dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au

1

cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni respiratorii,

