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 BULETIN INFORMATIV– 29.10.2013 
   

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

Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele evenimente:  

 Luni - 28 octombrie, la ora 07:46, pompierii de la Garda Răcari au fost 

solicitaţi în comuna Tărtăşeşti, pentru salvarea unei bovine care căzuse într-o fosă 

septică (cu adâncimea de cca.1m). Pompierii au scos animalul la suprafaţă cu ajutorul 

echipamentului din dotare; 

 Luni - 28 octombrie, la ora 13:20, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

intervenit în satul Valea Voievozilor din comuna Răzvad, pentru stingerea unui 

incendiu izbucnit la acoperişul unei case. Din cercetările efectuate, se pare că un 

scurtcircuit provocat de un conductor electric defect a fost cauza probabilă a producerii 

incendiului. Au ars: cca.50mp astereală acoperiş, 23 grinzi din lemn, cca.40mp vată 

minerală şi o cabină de duş; 

 Luni - 28 octombrie, la ora 14:10, pompierii de la Garda Corneşti au intervenit 

pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie) din comuna 

Corneşti. Se pare că incendiul a fost provocat de un copil care, lăsat nesupravegheat, s-a 

jucat cu chibriturile lângă magazie. A ars acoperişul anexei pe o suprafaţă de 

cca.150mp; 

 Luni - 28 octombrie, la ora 17:48, pompierii de la Detaşamentul Târgovişte au 

fost solicitaţi pe strada Ciprian porumbescu din Mun.Târgovişte, pentru a transporta o 

persoană supraponderală de la apartamentul său, 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 25 de solicitări. 

 Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din 
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diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, afecţiuni renale, dureri abdominale şi 

lombare. Pacienţii au fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate. 
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