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 BULETIN INFORMATIV– 23.10.2014  - Atenţie la coşurile de fum ! 
   

 În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie de la Detaşamentele de pompieri 

Titu şi Găeşti au intervenit pentru stingerea a două incendii produse la locuinţele 

cetăţenilor, ambele având aceeaşi cauză probabilă de incendiu - coş de fum neprotejat 

termic corespunzător faţă de materiale combustibile.  

Primul incendiu, la care au intervenit pompierii de la Detaşamentul Titu, a 

izbucnit în dormitorul unei case din comuna Costeştii din Vale, unde au ars: diverse 

materiale combustibile (textile, hârtie), cca. 10mp plafon din lemn şi acoperişul casei pe 

o suprafaţă de cca.30mp. În urma incendiului, o femeie (28 ani) a suferit arsuri pe mâini 

şi faţă, aceasta fiind preluată şi transportată la spital de un echipaj SMURD. 

Pompierii de la Detaşamentul Găeşti au intervenit pentru stingerea celui de al 

doilea incendiu care s-a produs în podul unei locuinţe din comuna Petreşti, unde au ars 

cca.2mp din acoperişul casei şi cca.2mp tavan din lemn. 

În ambele cazuri, intervenţia promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor 

locuinţele cetăţenilor care, acum în prag de iarnă, îşi puteau pierde toată agoniseala lor 

de o viaţă.   

Tot în ultimele 24 de ore, echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au intervenit pentru a acorda ajutor medical de urgență la 30 de solicitări. 

 Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 

diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, dureri abdominale, 

toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de 

specialitate. 
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