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BULETIN INFORMATIV– 16.12.2013 - Intervenţii de weekend
În acest sfârşit de săptămână , echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab
I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Sâmbătă - 14 decembrie, la ora 19:07, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa
au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească
(magazie) din localitatea Vulcana Pandele. Din cercetările efectuate, se pare că
depozitarea cenuşei nestinse în apropierea magaziei a fost cauza probabilă a producerii
incendiului, în care au ars: acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.18mp şi cca.250 kg
lemne;
 Duminică - 15 decembrie, la ora 01:08, pompierii de la Detaşamentul Pucioasa
au intervenit în comuna Glodeni, 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. Au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă
de cca.250mp şi bunuri din camera de la mansardă;
 Duminică - 15 decembrie, pompierii de la Detaşamentul Titu au fost solicitaţi
pentru a asigura zona în urma producerii a două accidente rutiere (pe DN7 - pe raza
oraşului Titu şi pe DJ 721 - pe raza localităţii Produleşti);
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 28 solicitări. Afecțiunile
pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,
hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, afecţiuni renale, halenă alcoolică,
dureri abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de
specialitate.
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