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BULETIN INFORMATIV– 14.09.2015 - Acţiunile pompierilor dâmboviţeni
pentru siguranţa unităţilor de învăţământ.
Odată cu începerea noului an şcolar 2015-2016, porţile unităţilor de învăţământ se
redeschid pentru a-i primi pe copii şi elevi în grădiniţe, şcoli şi licee. Pentru asigurarea
unui climat de siguranţa a acestora şi a personalului didactic, premergător deschiderii
noului an şcolar, dar şi pe timpul procesului de învăţământ, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa a desfăşurat activităţi de prevenire a incendiilor şi va
continua cu diverse acţiuni preventive specifice, după cum urmează:
- controale tehnice de prevenire în toate unităţile de învătământ judeţene;
- instruirea factorilor de conducere şi a personalului didactic din unităţile de
învăţământ cu privire la respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de
prevenire a situaţiilor de urgenţă şi a modului de acţiune în cazul producerii unor astfel
de situaţii în unităţile de învăţământ;
- activităţi de informare preventivă în toate unităţile de învătământ din judeţ;
- exerciţii de alarmare evacuare cu copiii, elevii şi personalul didactic din
grădiniţe, şcoli şi licee;
- exerciţii şi aplicaţii cu copiii, elevii şi personalul didactic pentru simularea unor
situaţii de urgenţă în unităţile de învăţământ;
- instruirea responsabililor cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa
mea apăr viaţa”.
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa va fi ori de câte
ori este necesar alături de personalul didactic, de copii şi elevi penru desfăşurarea în
condiţii de siguranţă a procesului educaţional în unităţile de învăţământ din judeţ.
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