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Buletin Informativ – 18.01.2012

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Ieri - 17 ianuarie, pompierii dâmboviţeni au intervenit la 5(cinci) arderi
necontrolate, în care au ars cca.12ha de vegetaţie uscată, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Răzvad - 2500mp);
 Detaşamentul Găeşti (com.Ulieşti - 200mp şi com.Crânguri- 7ha);
 Detaşamentul Titu (com.Produleşti - 3ha);
 Garda Răcari (com.Conţeşti - 1,8ha);
 Ieri - 17 ianuarie , pompierii de la Detaşamentul Găeşti au mai intervenit la
o ardere necontrolată, la o locuinţă din oraşul Găeşti, unde a ars funinginea din
interiorul coşului de fum;
 Ieri - 17 ianuarie, la ora 08:25, pompierii de la Garda Voineşti au intervenit
pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei locuinţe din comuna Tătărani.
Un coş de fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile, se pare că a fost
cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars acoperişul casei pe o
suprafaţă de cca.75mp, piese de mobilier, articole de îmbrăcăminte, cca.100kg
lemne de foc şi cca.100kg plante furajere depozitate în podul locuinţei;
 Ieri - 17 ianuarie, la ora 12:00, pompierii de la Garda Vişina au intervenit
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (pătul) din comuna
Vişina. Din cercetările efectuate, se pare că un foc deschis lăsat nesupravegheat a
fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul anexei pe o

pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din comuna
Ciocăneşti. Un scurtcircuit electric provocat de un conductor electric defect, se pare
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 Ieri - 17 ianuarie, la ora 23:09, pompierii de la Garda Răcari au intervenit
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suprafaţă de cca.70mp, cca.9000kg plante furajere şi cca.200kg lemne de foc;

că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe
o suprafaţă de cca.50mp, piese de mobilier şi un calculator;
 Astăzi - 18 ianuarie, la ora 03:54, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit pe strada Fructelor din mun.Târgovişte pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la acoperişul unei locuinţe. Un coş de fum neprotejat termic faţă de
materiale combustibile, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în
care a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.20mp;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 10 solicitări.
Echipajul SMURD Târgoviște a intervenit la 6(şase) solicitări, iar echipajul
SMURD Titu a intervenit la 4(patru) solicitări. Afecțiunile pentru care au fost
solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze, hipertensiune arterială,
cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni respiratorii și dureri abdominale. Pacienţii au
fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
* * *
ATENŢIE CETĂŢENI !
Foarte multe incendii se produc în această perioadă a sezonului rece din cauza
instalaţiilor electrice, a sobelor şi coşurilor de fum, evenimente care pe lângă faptul
că vă pot lăsa fără locuinţă acum, în plină iarnă, se pot solda şi cu victime omeneşti.
Pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru a preveni producerea unor astfel de
evenimente, Serviciul Prevenire din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa vă
reaminteşte câteva măsuri elementare ce trebuie respectate în această perioadă:
 Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a sobelor şi a
coşurilor de fum de către persoane specializate;
 NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi

o tăviţă metalică;
 NU aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei, a aparatelor de
încălzire electrice sau pe acestea;
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 NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă, aşezând în dreprul acesteia, pe podea,
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evitaţi supraîncărcarea acesteia;

 Stingeţi focul din sobă şi decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a
părăsi locuinţa sau de a adormi;
 NU utilizaţi aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare,
dispozitive de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;
 NU suprasolicitaţi reţelele electrice prin folosirea simultană a mai multor
consumatori;
 NU depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile
sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde
de la coşurile pentru evacuarea fumului;
 NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de
încălzire electrice în funcţiune.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.
„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”
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