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BULETIN INFORMATIV– 29.09.2014 - 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 - 27 septembrie, la ora 05:30, un echipaj de descarcerare şi un echipaj de
ambulanţă SMURD de la Garda Răcari au fost solicitaţi în comuna Tărtăşeşti - sat Bâldana
(pe DN 71) în urma producerii unui accident rutier (între două autocamioane). În urma
coliziunii, şoferul unuia dintre autocamioane a decedat şi a rămas încarcerat, fiind scos
dintre fiarele contorsionate ale cabinei de echipajul de descarcerare sosit la faţa locului.
Pompierii au mai acţionat pentru asigurarea zonei şi sablarea carosabilului;
 Duminică - 28 septembrie, la ora 00:48, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit în comuna Dragodana - sat Picior de Munte, pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o anexă gospodărească (fânar). Un scurtcircuit electric provocat de un conductor
electric defect se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars:
acoperişul anexei pe o suprafaţă de cca.100mp şi cca. şapte tone de plante furajere;
 Duminică - 28 septembrie, la ora 18:03, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit în comuna Crângurile, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol
(combină). Din cercetările efectuate se pare că un scurtcircuit electric provocat de un
conductor electric neizolat corespunzător a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în
care a ars instalaţia electrică din compartimentul motor al combinei;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 42 de solicitări. Afecțiunile
pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,
hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni renale, halenă alcoolică, dureri abdominale,
toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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