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BULETIN INFORMATIV– 18.01.2016 - Intervenţii de “COD GALBEN” ale
pompierilor dâmboviţeni.
Pentru acest weekend, marcat de o atenționare meteorologică – Cod Galben
(intensificări ale vântului, ninsori, viscol) valabilă pentru județul Dâmbovița, grupa
operativă şi peste 250 de cadre ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab
I” al Judeţului Dâmboviţa au asigurat zilnic intervenţia operativă, echipajele de
intervenţie din cadrul inspectoratului fiind solicitate şi intervenind la următoarele
evenimente:
 În urma fenomenelor meteorologice manifestate în acest weekend în Judeţul
Dâmboviţa, echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa au
fost solicitate pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi pe carosabilul drumurilor
astfel:
 Detaşamentul Târgovişte
 a acţionat sâmbătă - 16 ianuarie 2016, pe Aleea Mânăstirea Dealu din
Mun.Târgovişte, pentru îndepărtarea unui copac căzut pe partea
carosabilă a drumului;
 Detaşamentul Moreni
 a acţionat duminică - 17 ianuarie 2016, pe DJ-720, pe raza localităţii
Gura Ocniţei, pentru degajarea a 2 (doi) copaci căzuţi pe carosabilul
drumului;
 Detaşamentul Găeşti
 a acţionat în această noapte în satul Bumbuia (comuna Gura Foii) pentru
îndepărtarea unui copac căzut pe partea carosabilă a unei străzi;
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 Detaşamentul Titu
 a acţionat în această dimineaţă pentru îndepărtarea unui copac căzut pe
partea carosabilă a unei străzi din cartierul Titu-Târg al oraşului Titu;
Menţionăm că în urma producerii acestor evenimente nu au fost înregistrate
victime sau pagube materiale.
 Sâmbătă - 16 ianuarie 2016, la ora 19:10, pompierii de la Garda Voineşti au
intervenit în satul Gemenea din comuna Voineşti pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la coşul de fum al unei locuinţe, unde funinginea depusă pe coş s-a aprins şi a
ars. Intervenţia promptă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la acoperiş,
salvând astfel din calea flăcărilor locuinţa proprietarului;
 Duminică - 17 ianuarie 2016, la ora 07:14, pompierii de la Detaşamentul
Târgovişte au fost solicitaţi pe strada soldat Nae Ion din mun.Târgovişte pentru a
debloca uşa unui apartament în care se afla o persoană de 74 ani cu afecţiuni medicale,
aceasta fiind preluată şi transportată la spital de un echipaj de ambulanţă SAJ;
 Duminică - 17 ianuarie 2016, la ora 20:44, pompierii de la Detaşamentul Găeşti
au fost solicitaţi pe strada Matei Basarab din oraşul Găeşti pentru a transporta un
pacient supraponderal de la locuinţă la ambulanţa SAJ;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit în
această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 49 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din diverse
cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni respiratorii, afecţiuni renale, halenă
alcoolică, dureri abdominale, toracice şi lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital
pentru tratament de specialitate.
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