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BULETIN INFORMATIV– 07.04.2014 - 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 - 05 aprilie, la ora 11:51, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
fost solicitaţi pe Calea Câmpulung din Mun.Târgovişte pentru a asigura zona în urma
producerii unui accident rutier;
 Sâmbătă - 05 aprilie, la ora 14:18, pompierii de la Garda Vişina au intervenit în
comuna Ulieşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în grădina unei gospodării, unde
au ars cca.500 kg plante furajere (coceni). Incendiul se pare că s-a produs din cauza
depozitării cenuşii în imediata apropiere a locului unde erau depozitate plantele furajere;
 Sâmbătă - 05 aprilie, la ora 16:13, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
fost solicitaţi în comuna Gura Ocniţei – sat Săcuieni, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la acoperişul unei locuinţe. Un coş de fum neprotejat termic corespunzător faţă
de materiale combustibile se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Din
cauza vântului foarte puternic flăcările s-au extins şi la acoperişul unei case învecinate.
În urma incendiului nu s-au înregistrat victime. Au ars:
- la prima locuinţă: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.100mp, obiecte de
mobilier, articole textile;
- la locuinţa vecină: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.60mp, cca.1,8 tone de
cereale şi cca.0,5mc de scândură.
 Sâmbătă - 05 aprilie, la ora 17:50, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au fost
solicitaţi la spitalul din oraşul Găeşti pentru îndepărtarea unei porţiuni de burlan smulsă
de vânt din priza de prindere (de la etajul 4 al construcţiei). Pompierii au înlăturat
1/2
Șoseaua Găeşti nr.9, Târgovişte, Dâmboviţa, 130087
Telefon: 0245/611212; 0245/611218, Fax: 0245/634020, Web: www.isudb.ro, E-mail: contact@isudb.ro

pericolul ce ameninţa trecătorii prin zonă, coborând în siguranţă elementul de burlan
desprins;
 Duminică - 06 aprilie, la ora 04:38, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
fost solicitaţi în comuna Dragodana (pe DN 72) pentru asigurarea zonei în urma
producerii unui accident rutier;
 Tot în acest weekend, pompierii de la Detaşamentul Găeşti şi Detaşamentul
Moreni au intervenit la 3 (trei) locuinţe (din oraşul Găeşti şi comunele Dragodana şi
I.L.Caragiale), pentru a stinge funinginea care s-a aprins în interiorul coşurilor de fum;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 28 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni urinare, dureri abdominale,
toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de
specialitate.
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