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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:
 la ora 09:38, pompierii de la Detaşamentul Moreni au fost solicitaţi în
municipiul Moreni la Sala de Sport “Goicea Romi” pentru îndepărtarea ţurţurilor. Sa acţionat timp de 5 ore pentru îndepărtarea ţurţurilor şi zăpezii de pe acoperişul
sălii de sport;
 pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au intervenit în două situaţii
pentru îndepărtarea ţurţurilor, prima pe b-dul Unirii bl.67 şi cea de-a doua pe Calea
Domnească, la Muzeul de Istorie. În ambele situaţii s-a acţionat pentru îndepărtarea
ţurţurilor şi zăpezii care puteau fi un pericol pentru cetăţenii care treceau prin zonele
respective.
Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 28 de solicitări.
Echipajele SMURD au intervenit astfel: SMURD Târgoviște la 10 solicitări,
SMURD Titu la 7 solicitări, SMURD Moreni la 2 solicitări, SMURD Pucioasa la 2
solicitări şi SMURD Găeşti la 6 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.
Unul dintre cazurile la care echipajul SMURD Târgovişte a acţionat a fost
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acordat asistenţă medicală de urgenţă, dar pacientul a refuzat transportul la spital.
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pentru acordarea primului ajutor într-o tentativă de suicid. Echipajul de paramedici a

Recomandări pentru siguranţa cetăţenilor.
Cetăţenilor le recomandăm să se deplaseze cu atenţie pe lângă clădiri la
distanţă de acestea pentru a evita căderea accidentală a ţurţurilor care nu au iertat
nimic şi s-au format peste tot: streaşini ale caselor, balcoane, antene parabolice, etc.
De asemenea cetățenilor, asociațiilor de proprietari, agenților economici și
instituțiilor publice le recomandăm să îndepărteze zăpada de pe acoperişurile
clădirilor pentru a evita pericolul căderii acesteia pe trecători şi să îndepărteze
ţurţurii care se formează pe elementele de construcţie ale clădirilor, pentru e evita
riscul producerii unor accidente.
Îndepărtarea ţurţurilor se poate face uşor cu lopata pentru zăpadă, lovindu-i
dinspre clădire spre exteriorul acesteia. În caz de pericol iminent de cădere a zăpezii
sau a ţurţurilor de pe clădirile înalte, proprietarii acestora au obligaţia să ia măsuri
de avertizare şi de marcare a perimetrului expus.
În situaţia în care clădirea este foarte înaltă şi nu se poate ajunge la ţurţuri
decât cu dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă iar zona este una foarte
circulată, pot interveni şi pompierii militari.
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