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Buletin Informativ – 08.03.2011 

  

În ultimele 24 de ore echipajele de intervenţie din cadrul I.S.U.”Basarab I” 

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente: 

• Luni – 07 martie 2011, la ora 17:00, pompierii de la Detaşamentul Titu au 

fost solicitaţi pe strada Mihai Eminescu din oraşul Titu pentru asigurarea zonei şi 

spălarea carosabilului în urma producerii unui accident rutier; 

• Marţi – 08 martie 2011, la ora 07:54, pompierii de la Garda Răcari au 

intervenit în localitatea Tărtăţeşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în 

dormitorul unei locuinţe. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, se pare că 

jarul căzut dintr-o sobă direct pe materiale combustibile a fost cauza probabilă a 

producerii incendiului. Au ars: un covor, cca.2mp parchet laminat şi piese de 

mobilier din dormitor (un scaun şi o masă). Intervenţia promptă a pompierilor, care 

au lichidat incendiul în cca.15 minute, a salvat din calea flăcărilor casa 

proprietarului; 

• Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit 

în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 9(nouă) solicitări.  

 - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Târgoviște a intervenit la  7(şapte) 

solicitări (un pacient care acuza dureri în gât; un pacient care acuza dureri toracice; 

o pacientă care acuza dureri la membrul superior drept; un pacient care acuza dureri 

în zona lombară; o pacientă cu anghină pectorală; o pacientă cu probleme 

respiratorii; un pacient cu halenă alcoolică); 

   - Echipajul SMURD de la Detaşamentul Titu a intervenit la 2(două) 

solicitări (o pacientă care acuza dureri în zona lombară şi o pacientă aflată în stare 

de inconştientă). 

Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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