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BULETIN INFORMATIV - 22.04.2016
I.S.U. „BASARAB I” DÂMBOVIŢA vizitat de peste 2500 de copii şi elevi
dâmboviţeni în cadrul programului “ŞCOALA ALTFEL”
În săptămâna 18 - 22 aprilie 2016, dedicată programului național „ŞCOALA
ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”, cu ocazia „Zilelor Porţilor
Deschise” organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al
judeţului Dâmboviţa, peste 2500 de preşcolari, elevi şi însoţitori din instituţiile de
învăţământ dâmboviţene au vizitat cele 11 subunităţi inspectoratului.
Cu acest prilej, copiii şi elevii dâmboviţeni au vizitat aceste subunităţi de
intervenţie, unde au putut vedea tehnica şi echipamentele utilizate pentru diferite tipuri
de intervenţie, exerciţii demonstrative de stingere, primind informaţii despre misiunile
pompierilor şi câteva sfaturi pentru prevenirea incendiilor.
Dacă cei mai mici au fost foarte încântaţi să urce în “maşinile pompierilor” şi să
probeze “pe viu” câteva accesorii din costumele de intervenţie ale pompierilor, cei mai
mari, în afara autospecialelor de intervenţie, şi-au manifestat interesul faţă de
“bombiţele” (machetele de muniţie) expuse la atelierul pirotehnic, unde au primit
explicaţii despre modul în care trebuie să acţioneze în cazul găsirii unor elemente de
muniţie rămase neexplodate din timpul celor două conflagraţii mondiale. Marea
majoritate, indiferent de vârstă, au avut dorinţa de a se poza cu casca de pompier, cu
autospecialele de intervenţie şi nu în ultimul rând, cu pompierii.
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De asemenea, vizitatorii au trecut şi pe la punctul de informare preventivă, unde
au primit diverse materiale informative (reviste, pliante, flyere) care conţin date despre
activitatea pompierilor dâmboviţeni, măsuri preventive şi modul de acţiune în diferite
situaţii de urgenţă, precum şi materiale informative din cadrul campaniilor naţionale de
informare “Nu tremur la cutremur” şi “R.I.S.C.”.
Tot în cadrul programului „ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai
bun!”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa a
desfăşurat activităţi de informare preventivă şi exerciţii de evacuare în unităţile de
învăţământ care au solicitat acest lucru, unde participanţii au primit informaţii şi
materiale informative cu privire la măsurile preventive şi modul de comportare în
diferite situaţii de urgenţă.
Pentru noi a fost o o încântare şi o bucurie să-i primim pe aceşti copii, să vedem
că munca pe care o desfăşurăm zi de zi, în folosul comunităţii, este admirată şi preţuită
de aceşti micuţi care, în viitor, sperăm să ne înlocuiască cu succes, îmbrăţişând această
nobilă meserie de pompier, devenind astfel o nouă generaţie de salvatori.
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