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BULETIN INFORMATIV– 25.11.2013 - 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 - 23 noiembrie, pompierii de la Garda Voineşti au intervenit pentru
stingerea a două incendii (aproape identice) produse la locuinţele cetăţenilor. Primul
incendiu, anunţat la ora 06:03, s-a produs la o locuinţă din comuna Văleni Dâmboviţa,
iar cel de al doilea, anunţat la ora 20:18, s-a produs la o locuinţă din comuna Bărbuleţu.
În urma cercetărilor, ambele incendii au avut aceeaşi cauză probabilă - scurtcircuit
electric provocat de un conductor electric defect ori neizolat corespunzător. Cu toate că
intervenţia pompierilor a fost promptă, ambele locuinţe au fost afectate de flăcări în
proporţie de 90%. În urma incendiilor nu s-au înregistrat victime;
 În dimineaţa zilei de duminică - 24 noiembrie, la ora 07:16, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” Dâmboviţa a fost anunţat prin apel unic de
urgenţă 112, de producerea unei explozii urmată de incendiu la o casă din oraşul
Pucioasa. Imediat la locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de intervenţie (cu
două autospeciale de stingere) de la Detaşamentul Pucioasa, care după cca.30 de minute
au lichidat incendiul.
În urma deflagraţiei, un bărbat a suferit arsuri de gradul II şi III pe cca.60% din
suprafaţa corpului, iar locuinţa a fost afectată aproape în întregime.
În urma cercetărilor efectuate, se pare că explozia urmată de incendiu s-a
produs din cauza acumulărilor de gaze, ca urmare a blocării, în poziţia deschis, a unui
robinet/senzor montat pe conducta de gaze.
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 53 de solicitări.
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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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