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Buletin Informativ – 19.11.2012 - ATENŢIE CETĂŢENI !
„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”
În acest sfârşit de săptămână, echipajele de intervenţie din cadrul
I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 17 noiembrie, la ora 06:54, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au fost solicitaţi pentru asigurarea zonei, în urma unei explozii, neurmată de
incendiu, produsă în bucătăria unei locuinţe din comuna Brăneşti - sat Priboiu.
Explozia se pare că s-a produs din cauza acumulărilor de gaze, de la un aragaz lăsat
aprins şi nesupravegheat pe timpul nopţii. În urma exploziei au fost dislocate două uşi
şi două ferestre din bucătărie şi camera alăturată. Proprietara, în vârstă de 69 ani, a
suferit arsuri pe mâini şi faţă, fiind preluată şi transportată la spital de un echipaj de
ambulanţă al SAJ;
 Sâmbătă - 17 noiembrie, la ora 18:00, pompierii de la Garda Potlogi au
intervenit pentru stingerea unui incendiu iubucnit la acoperişul unei locuinţe din
comuna Găiseni - sat Căscioarele (judeţul Giurgiu). Din primele cercetări efectuate,
se pare că jar sau scântei purtate de vânt şi căzute pe materiale combustibile au
condus la producerea incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de
cca.30mp şi tâmplărie din lemn. Intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea
flăcărilor locuinţa vecină, situată în imediata apropiere;
 Duminică - 18 noiembrie, la ora 04:09, pompierii de la Detaşamentul
Pucioasa au intervenit pentru stingerea unui incendiu iubucnit în bucătăria unei
locuinţe din comuna Bezdead. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit
electric produs din cauza unui aparat electrocasnic defect a condus la producerea

în vârstă de 55 de ani, a suferit arsuri pe cca.10% din suprafaţa corpului, fiind preluat
şi transportat la spital de un echipaj de ambulanţă al SAJ. Proprietarii locuinţei, un
bărbat de 86 ani şi o femeie de 89 ani, au fost salvaţi de către echipajele de pompieri;
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aparatură electrocasnică, obiecte de mobilier şi materiale textile. Fiul proprietarilor,
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incendiului. Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.90mp, tâmplărie din lemn,

 Duminică - 18 noiembrie, la ora 22:45, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au intervenit în comuna Produleşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o
locuinţă. Un scurtcircuit electric electric provocat de un conductor electric defect sau
neizolat corespunzător, se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars:
acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.60mp, obiecte de mobilier, aparatură
electrocasnică şi materiale textile;
 Luni - 19 noiembrie, la ora 04:48, pompierii de la garda Voineşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din
comuna Văleni-Dâmboviţa. Din cercetările efectuate la faţa locului, se pare că un
scurtcircuit electric electric provocat de un conductor electric defect a condus la
producerea incendiului, în care a ars acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.50mp;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 25 solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, dureri lombare,
abdominale, toracice şi renale. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament
de specialitate.
*

*

*

ATENŢIE CETĂŢENI !
Incendiile produse în această perioadă, a sezonului rece, la gospodăriile şi
locuinţele populaţiei, cauzate de sistemele de încălzire şi instalaţiile/aparatele
electrice utilizate cu defecţiuni sau improvizaţii , pe lângă faptul că vă pot lăsa fără
locuinţă acum în pragul iernii, se pot solda şi cu victime omeneşti.
Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente, Inspecţia de
Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa vă reaminteşte câteva măsuri

Înainte de utilizarea sistemelor de încălzire locală:
 sistemele de încălzire, sobele şi coşurile de fum vor fi obligatoriu
verificate, curăţate şi reparate de persoane specializate şi autorizate;
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dumneavoastră:
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elementare ce trebuie respectate în locuinţe şi gospodării pentru siguranţa

 în podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta
fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă
în zona lui sunt amplasate materiale combustibile;
 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;
 amplasaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei, aceasta
asigurând protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului
sau lemnelor aprinse;
Pentru siguranța locuinței sau gospodăriei dvs, se interzice:
 uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi
lăsarea nesupravegheată a focului;
 lăsarea în funcţiune şi nesupravegherea sistemelor de încălzire, de orice tip,
pe timpul nopţii sau la părăsirea locuinţei;
 supraîncălzirea sobelor, acestea putând aprinde obiectele din apropiere, din
cauza căldurii radiate;
 utilizarea

aparatelor

electrice,

cablurilor

electrice,

prizelor,

întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu
improvizaţii;
 suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor
consumatori;
 folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri
deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;
 folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii
cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii,

răsturnată sau înclinată;
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 încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată,
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poduri şi altele asemenea;

 folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor,
regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se
face numai cu emulsie de apă cu săpun;
 transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de
butelii improvizate;
 păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu
gaz şi altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;
 nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea acestora în casă cu lumânări
aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;
 depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii,
bidoane cu produse petroliere şi altele asemenea, în podurile clădirilor;
 folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii,
poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;
 utilizarea altui material combustibil decât cel pentru care a fost destinată
soba;
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.
„PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA”
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