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COMUNICAT DE PRESĂ – 26.01.2014

În ultimele 24 de ore, echipajele ISU Dâmbovița au acționat la următoarele
evenimente:
- în data de 25.01.2014, ora 05.27, un echipaj de pompieri de la Garda Fieni a
acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Pietroșița pe strada
Adunați. Ardea funinginea acumulată pe interiorul unui coș de fum de la o centrală
termică.
- în data de 25.01.2014, ora 11.19, un echipaj de pompieri de la Detașamentul
Pucioasa a intervenit în localitatea Glodeni, sat Schela pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o locuință. Din primele cercetări se pare că un coș de fum neprotejat termic
față de materialele combustibile din imediata vecinătate a fost cauza probabilă a
izbucnirii flăcărilor. A ars acoperișul casei, 4 ferestre din lemn și elemente de mobilier.
- în data de 25.01.2014, ora 11.49, un echipaj SMURD de la Garda Potlogi a fost
solicitat pe autostrada A1 la km 52 unde, din cauza fenomenelor meteo produse a avut
loc un accident ce a dus la blocarea sensului de mers spre Pitești. Unei persoane de sex
feminin, de 46 de ani, i-au fost aplicate manevre de prim ajutor, a fost preluată și
transportată la CPU Titu.
- în data de 25.01.2014, ora 13.34, un echipaj de pompieri de la Garda Cornești a
acționat în localitatea Ciocănari pentru stingerea unui incendiu izbucnit în podul unei
locuințe. Se pare că un coș de fum defect a fost cauza probabilă a producerii
incendiului. A ars acoperișil casei pe o suprafață de cca. 70mp.
- în data de 25.01.2014, ora 18.59, un echipaj de pompieri de la Detașamentul
Târgoviște a acționat în comuna Ulmi, DN 71 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
un autovehicul aparținând unei societăți comerciale din Răcari. Din primele cercetări se
pare că focul a fost provocat de un scurtcircuit la un cablu electric defect. Au ars bara
față, un far și cabluri electrice.
- în data de 25.01.2014, ora 19.40, pompierii de la Detașamentul Titu au acționat
pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Titu, pe strada Baiului, la un coș
pentru evacuarea fumului. A ars funinginea depusă pe coșul de fum.
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Intervențiile echipelor de pompieri au fost îngreunate de fenomenele meteo
periculoase ce s-au manifestat pe parcursul zilei de ieri, întregul județ fiind în
atenționare COD PORTOCALIU de ninsori și viscol. Intervenția promptă a limitat
extinderea incendiilor și lichidarea acestora în limitele găsite la momentul sosirii
echipajelor de pompieri. De asemenea, ambulanțele SMURD și SAJ au ajuns la toate
cazurile pentru care au fost solicitate, nefiind situații de persoane neasistate.
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