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COMUNICAT DE PRESĂ – 12.06.2013

În urma fenomenelor meteo (vânt foarte puternic şi precipitaţii abundente cu
descărcări electrice) care au avut loc în judeţul Dâmboviţa în seara zilei de 11 iunie
2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa a primit o
singură solicitare (prin apel 112), din partea unui cetăţean din comuna Dragodana sat Boboci, căruia i se inundase curtea. Imediat la faţa locului s-a deplasat un
echipaj de intervenţie de la Detaşamentul Găeşti, unde s-a acţionat pentru evacuarea
apei din curtea gospodăriei, eliminându-se pericolul ca apa să intre în locuinţă.
Echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Basarab I” Dâmboviţa sunt pregătite pentru a acţiona în vederea limitării şi
eliminării efectelor produse de de fenomenele meteorologice periculoase ce se pot
produce în această perioadă.
* * *
În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au mai fost solicitate la următoarele evenimente:
 Marţi - 11 iunie, la ora 10:30, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
intervenit pe strada Cretzulescu din Mun.Târgovişte, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit în bucătăria unei locuinţe, unde a ars o combină frigorifică. Din cercetările
efectuate, se pare că incendiul a pornit de la un aparat electrocasnic defect (combină
frigorifică);
 Miercuri - 12 iunie, la ora 01:17, pompierii de la Garda Voineşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din

cca.3mp de astereală din lemn de la acoperiş;
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defect, se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars
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comuna Malu cu Flori. Un scurtcircuit electic provocat de un conductor electric

 Miercuri - 12 iunie, la ora 08:43, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au fost solicitaţi pe strada I.C.Brătianu din Mun.Târgovişte, pentru a transpotra o
persoană imobilizată de la locuinţa sa la ambulanţa SAJ;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 16 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme
din diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, dureri
abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de
specialitate.
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