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BULETIN INFORMATIV– 31.08.2015 - 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 - 29 august, la ora 15:12 pompierii de la Detaşamentul Titu au fost
solicitaţi pentru a transporta un pacient supraponderal de la UPU Titu la ambulanţa SAJ;
 Sâmbătă - 29 august, la ora 15:12 pompierii de la Detaşamentul Moreni au
intervenit în comuna Dărmăneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un
autoturism. Din cercetările efectuate, se pare că incendiul a fost provocat de un
scurtcircuit electric produs din cauza unui conductor electric defect. Au ars: elemente
combustibile din compartimentul motor şi anvelopele din faţă ale autoturismului;
 Sâmbătă - 29 august, la ora 18:50, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au
fost solicitaţi pe strada Mihai Bravu din mun.Târgovişte pentru asigurarea zonei în urma
producerii unui accident rutier;
 Sâmbătă - 29 august, la ora 19:16, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au fost
solicitaţi pe strada George Coşbuc din oraşul Găeşti pentru salvarea unui câine care
căzuse într-un canal. Echipajul de pompieri a acţionat cu mijloacele din dotare pentru
scoaterea la suprafaţă a căţelului;
 Sâmbătă - 29 august, la ora 19:34, pompierii de la Garda Răcari au intervenit
pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unei locuinţe din comuna Tărtăşeşti.
Un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic (frigider) se pare că a fost
cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars: tavanul mansardei pe o
suprafaţă de cca.100mp, obiecte de mobilier şi elemente de tâmplărie;
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 Sâmbătă - 29 august, la ora 21:52, pompierii de la Garda Corneşti au fost
solicitaţi pentru asigurarea zonei în urma unui accident rutier produs pe DN1A, pe raza
comunei Corneşti;
 Duminică - 30 august, la ora 21:52, pompierii de la Garda Corneşti au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la tabloul electric al unei locuinţe din
comuna Corneşti. Incendiul se pare că a fost provocat de un scurtcircuit electric produs
în tabloul electric. Au ars: cutia şi contoarul tabloului electric. Intervenţia promptă a
echipajului de pompieri a salvat din calea flăcărilor locuinţa proprietarului, făcând ca
pagubele să fie minime;
 Duminică - 30 august, la ora 13:04, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit în comuna Comişani pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul
unei locuinţe. Din cercetările efectuate, se pare că un scurtcircuit electric provocat de un
conductor electric defect a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în care au ars:
acoperişul casei pe o suprafaţă de cca.60mp şi obiecte de mobilier din dormitor;
 Duminică - 30 august, la ora 15:46, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte
au intervenit în comuna Răzvad pentru stingerea unui incendiu izbucnit în curtea unei
gospodării. Incendiul, în care au ars cca.15mp vegetaţie uscată şi cca.10ml gard din
lemn, se pare că pornit de la un foc deschis făcut în grădină şi lăsat nesupravegheat;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 63 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, lipotimie, afecţiuni renale, dureri
abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament
de specialitate.
* * *
Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-au înmulţit incendiile produse la
gospodăriile cetăţeneşti, pentru a preântâmpina producerea unor astfel de evenimente
care pot avea consecinţe grave, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I”
Dâmboviţa le reaminteşte cetăţenilor dâmboviţeni următoarele recomandări preventive:
 Este interzisă:
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- utilizarea instalaţiilor electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de
siguranţe, prelungitoare etc.) şi a consumatorilor electrici (de orice fel) cu
defecţiuni sau improvizaţii, suprasolicitarea instalaţiei electrice prin folosirea
simultană a mai multor consumatori, lăsarea nesupravegheată a aparatelor
electrice sub tensiune;
- utilizarea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii,
supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate.
 evitaţi să adormiţi cu focul făcut în sobă sau cu ţigara aprinsă;
 supravegherea permanentă a copiilor în vederea preîntâmpinării jocului acestora
cu focul;
Referitor la utilizarea focului deschis în gospodăriile proprii:
 este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp
de vânt;
 este interzisă utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de
locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile
(lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, plante furajere etc.);
 se va asigura supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului,
după terminarea activităţii;
 asigurarea la locul arderii a mijloacelor și materialelor pentru o eventuală stingere
a focului (rezervor cu apă, stingător, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când
acesta scapă de sub control;
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei
uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
Cetăţeni, nu uitaţi!
Printr-un comportament preventiv, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale.
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