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În ultimele 24 de ore ehipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 05 iulie, la ora 15:33, pompierii de la Garda Răcari au intervenit la un incendiu
de vegetaţie în localitatea Slobozia Moară, unde au ars cca.1000mp de vegetaţie uscată;
 05 iulie, la ora 19:33, pompierii de la Detașamentul Găești au intervenit la un
incendiu de vegetaţie în localitatea Găești, unde au ars cca.150mp de vegetaţie uscată și
cca.1500kg gunoi menajer;
 05 iulie, la ora 17:39, pompierii de la Detaşamentul Moreni au intervenit la un
accident feroviar pe raza localității IL Caragiale. Un tren marfar scăpat de sub control a
acroșat la trecerea de nivel cu DN 72 un autoturism pe care l-a târât pe șine cca.400m după
care locomotiva a deraiat și a căzut de pe un pod ce trecea peste un drum forestier. În
cădere a fost antrenat și un vagon, iar alte două au deraiat. Autoturismul a fost prins sub
vagonul cu carbune. In autoturism se aflau patru persoane care erau încarcerate la sosirea
echipajelor de intervenție. La locul accidentului au fost deplasate de la Detașamentul
Moreni autospeciala de descarcerare și ambulanța SMURD și de la Detașamentul
Târgoviște autospeciala de descarcerare grea. Operațiunile de descarcerare au fost
îngreunate de cantitatea foarte mare de cărbune care acoperea autoturismul. Două dintre
victime au fost scoase în viaţă, conştiente, de către echipele SMURD, au fost preluate de
Serviciul de Ambulanță și transportate la Spitalul de Urgență Târgoviște. Celelalte două
persoane din autoturism au decedat din cauza politraumatismelor suferite. Autoturismul a
fost distrus în totalitate, iar locomotiva și primele trei vagoane au fost avariate;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 9 solicitări. Afecțiunile

au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare şi abdominale. Pacienţii
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pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,

