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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”BASARAB I”
AL JUDEŢULUI DÂMBOVIȚA

BULETIN INFORMATIV - 08.04.2015 - Atenţie la utilizarea instalaţiilor şi
aparatelor electrice!
În ultimele 24 de ore, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I”
Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:
 Marţi - 07 aprilie, la ora 15:55, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
fost solicitaţi în mun.Târgovişte pentru a transporta un pacient de la ambulanţă la
domiciliu;
 Marţi - 07 aprilie, la ora 16:25, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un magazin din comuna Gura Foii.
Din cercetările efectuate, se pare că incendiul s-a produs din cauza unui calculator lăsat
nesupravegheat sub tensiune. Au ars: echipamente electronice (calculator, monitor,
imprimantă, combină audio, aparat cafea), o uşă şi rafturi din lemn;
 Marţi - 07 aprilie, la ora 18:12, pompierii de la Garda Potlogi au intervenit
pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unei locuinţe din comuna Potlogi.
Un coş de fum necurăţat se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în
care a ars tavanul (din paiantă) unei camere pe o suprafaţă de cca.1mp. Intervenţia
promptă a pompierilor a salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului;
 Marţi - 07 aprilie, la ora 20:23, pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie)
din comuna I.L.Caragiale. Depozitarea jarului sau a cenuşei nestinse în imediata
apropiere a magaziei se pare că a condus la producerea incendiului, în care au ars:
magazia din lemn pe o suprafaţă de cca.16mp, obiecte şi materiale de uz casnic şi
gospodăresc depozitate în magazie;
 Miercuri - 08 aprilie, la ora 01:03, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit în comuna Lunguleţu pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă
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gospodărească. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit produs la un calorifer
electric a fost cauza probabilă a producerii incendiului. Au ars: acoperişul anexei pe o
suprafaţă de cca.50mp, cca.1000kg de cereale şi obiecte de uz casnic şi gospodăresc;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 16 solicitări. Afecțiunile
pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse cauze,
hipertensiune arterială, cefalee, afecşiuni respiratorii, dureri abdominale, toracice şi
lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
* * *
ATENŢIE LA UTILIZAREA INSTALAŢIILOR ŞI APARATELOR
ELECTRICE!
Foarte multe incendii produse la gospodăriile populaţiei sunt provocate de
utilizarea necorespunzătoare a instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice.
Pentru a preveni astfel de evenimente, care se pot solda cu victime omeneşti şi
bunuri materiale distruse, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri
preventive:
ESTE INTERZISĂ:
 utilizarea instalaţiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de
siguranţe, prelungitoare etc.) şi a consumatorilor electrici (de orice fel) cu
defecţiuni sau improvizaţii. Se va utiliza numai aparatură electrică omologată;
 introducerea direct în priză a conductorilor electrici fără ştecher;
 folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a
fuzibilului calibrat;
 suprasolicitarea instalaţiei electrice prin folosirea simultană a mai multor
consumatori;
 lăsarea nesupravegheată a aparatelor electrice sub tensiune (fier de călcat, reşou,
radiator, calorifer, aerotermă, plită electrică etc.);
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.
COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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