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BULETIN INFORMATIV– 08.05.2014
În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Miercuri - 07 mai, la ora 01:38, pompierii de la Detașamentul Pucioasa au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în interiorul unui coș de fum la o
locuinţă din localitatea Glodeni. Intervenția promptă a pompierilor a oprit extinderea
flăcărilor la acoperișul casei. A ars funinginea de pe interiorul coșului pentru evacuarea
fumului;
 Miercuri - 07 mai, la ora 09:49, pompierii de la Detaşamentul Titu au intervenit
cu două autospeciale cu apă şi spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o
locuinţă din comuna Cornăţelu - sat Bolovani. Un scurtcircuit electric provocat de un
conductor electric defect sau neizolat corespunzător se pare că a fost cauza probabilă a
producerii incendiului, în care au ars: acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.200mp,
articole textile şi cca.1mc deşeuri din lemn. Nu s-au înregistrat victime;
 Miercuri - 07 mai, la ora 22:09, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
intervenit cu două autospeciale cu apă şi spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit
la o casă din comuna Comişani - sat Lazuri. Incendiul se pare că s-a produs din cauza
utilizării focului deschis lângă construcţie, fără a fi supravegheat. A ars acoperişul
locuinţei pe o suprafaţă de cca.30mp. În urma incendiului nu s-au înregistrat victime;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 31 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, afecţiuni renale,
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dureri abdominale şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de
specialitate.
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