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BULETIN INFORMATIV
Misiuni ale pompierilor dâmbovițeni în perioada 25 - 31.07.2022
În perioada 25 – 31 iulie a.c., echipajele de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa au acționat la 88 evenimente: 9
incendii la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti, mijloace auto etc.), 22
incendii de vegetație uscată, 13 acţiuni la accidente rutiere, 14 acţiuni pentru asistența
persoanelor, 1 misiune pirotehnică, 1 acţiune pentru evacuare apă din gospodărie şi 26
acţiuni la alte situaţii de urgenţă (degajări de copaci și elemente de construcție instabile,
salvări de animale etc.). De asemenea, echipajele SMURD au fost solicitate şi au
intervenit la 299 cazuri medicale.
Totodată, echipajele din cadrul subunităților de intervenție au executat 9 misiuni de
recunoaștere, 6 exerciții cu forțe în teren pentru antrenamentul personalului de
intervenție, precum și 31 acțiuni de verificare la secțiile de ATI ale unităților spitalicești
de pe raza județului Dâmbovița.
Pompierii dâmbovițeni desfășoară misiuni de sprijin în tabăra mobilă instalată la Rădăuți,
precum și în localitățile Isaccea și Huși, unde 19 subofițeri lucrează în sistem integrat
alături de autoritățile locale, societatea civilă și mediul privat pentru a veni în sprijinul
persoanelor care vin din zona de conflict și au nevoie de ajutor.
Și în această săptămână incendiile de vegetație au reprezentat o pondere ridicată în
misiunile pompierilor dâmbovițeni. Cu scopul de a conștientiza populația asupra
riscurilor la care este expusă prin incendierea vegetației uscate de pe terenurile arabile și
pajiștile permanente, respectiv a consecințelor negative asupra mediului înconjurător, în
săptămâna anterioară au fost realizate 68 acțiuni de informare preventivă în localitățile
din raioanele de intervenție pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată.
Întreaga săptămână, județul Dâmbovița s-a aflat sub influența fenomenelor meteorologice
periculoase pentru val de căldură și instabilitate atmosferică. Pompierii dâmbovițeni au
răspuns prompt la toate solicitările venite pe numărul de urgență 112 pentru salvarea vieții
și a bunurilor materiale.
Pentru evitarea producerii unor incendii majore care pot afecta locuințele și gospodăriile
cetățenilor, fondul forestier și pentru a nu deveni victime ale incendiilor este necesară
respectarea următoarelor recomandări:
 Utilizarea focului deschis în perioadele caniculare și pe timp de vânt este interzisă;
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 Utilizarea focului deschis numai în condiţii și la distanţe de siguranţă care să nu
permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri,
plantaţii sau la alte vecinătăţi;
 Supravegheaţi în permanenţă copiii pentru a preveni jocul acestora cu focul;
 Nu aruncaţi resturi de ţigări la întâmplare. Acestea pot aprinde vegataţia uscată sau
alte materiale combustibile;
 Dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le, dar fără a vă pune viața în pericol;
Totodată, în perioadele când sunt prognozate temperaturi ridicate, cetățenii trebuie să țină
cont de cateva reguli pentru propria protecție:
 Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil
prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer
condiționat (magazine, spații publice);
 Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.0018.00;
 Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
 Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri
călduțe;
 Mâncați fructe și legume (pepene, prune, roșii) sau iaurt (echivalentul unui pahar
cu apă); mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
 Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare;
 Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală;
 Nu consumați alcool (inclusiv bere) vă deshidratează și vă transformă într-o
potențială victimă a caniculei;
 Mențineți legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilități),
interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori
au nevoie;
 Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
 Creați un ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
 Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă se va reduce intensitatea și ritmul
activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea
perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate
corespunzător.
FIȚI RESPONSABILI! Respectați măsurile de prevenire oriunde vă aflați!
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