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COMUNICAT DE PRESĂ
Recomandările pompierilor în perioada minivacanței de Sf. Maria
În perioada următoare, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I”
al judeţului Dâmboviţa s-a dispus monitorizarea evoluției dinamicii din teren, iar, la
nevoie, vor fi dispuse măsurile imediate pentru optimizarea misiunilor de răspuns în
sprijinul comunităților.
În plan operațional, zilnic, peste 130 de pompieri care încadrează mijloacele tehnice sunt
pregătiți să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea
incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile vieții.
Totodată, în proximitatea lăcașurilor de cult unde se preconizează participarea unui număr
mare de credincioși la slujbele religioase prilejuite de această sărbătoare, s-a dispus
alocarea resurselor necesare pentru asigurarea răspunsului imediat dacă vor exista
solicitări din partea cetățenilor.
Pentru ca această mare sărbătoare religioasă să se desfăşoare în condiţii de siguranţă
recomandăm respectarea următoarelor reguli:
 parcarea autovehiculelor în proximitatea lăcașurilor de cult se va face astfel încât
să nu blocheze căile de acces și evacuare pentru forţele de intervenţie;
 aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate
în acest sens;
 pe timpul ceremoniilor religioase fiecare credincios va avea grijă să protejeze
persoanele din imediata apropiere de flacăra lumânărilor, pentru a preîntâmpina
aprinderea articolelor de îmbrăcăminte sau a părului.
De asemenea, în intervalul 12 - 14 august, ne aşteptăm la o afluenţă mare de public către
zona montană, unde se desfășoară Festivalul ”Peștera-Padina”, ediția 2022.
Având în vedere importanţa acestui eveniment cultural și prezența unui public numeros,
în zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi vor fi prezente echipaje de pompieri în
vederea asigurării unei capacități optime de acțiune pentru prevenirea și limitarea
efectelor situațiilor de urgență, precum și pentru acordarea primului ajutor medical.
Pompierii, în toate cele 3 zile, vor fi prezenți în zonă, alături de efective de intervenție din
cadrul structurilor MAI județene și vor executa recunoașteri pentru asigurarea din punct
de vedere al prevenirii incendiilor a zonelor unde se vor desfășura activitățile și se vor
asigura de păstrarea liberă a căilor de acces, de evacuare și intervenție.
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Pentru ca acest festival să se desfăşoare în condiţii de siguranţă recomandăm
respectarea următoarelor reguli:
 parcarea autovehiculelor în zona adiacentă se va face astfel încât să nu blocheze
căile de acces și evacuare pentru forţele de intervenţie, respectând indicaţiile
autorităţilor;
 la cazarea în hotel (vilă, pensiune etc.) solicitați de la recepție/administrator
informații referitoare la modul de comportare și de anunțare în timp util, în caz de
incendiu, precum și de asigurare a salvării în condiții de siguranță pe căile de
evacuare;
 nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru alimentarea aparatelor
electrice în spațiile de cazare;
 nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile;
 în cazul izbucnirii unui incendiu în spațiul de cazare, părăsiţi imediat clădirea
urmând instrucţiunile din planul de evacuare. Nu vă întoarceţi pentru a vă lua
bunuri personale.
Pentru turiştii care intenționează să instaleze corturi, precizăm câteva recomandări
care trebuie respectate:
 Nu amplasaţi corturile decât în spaţiile special destinate;
 Respectaţi regulile de prevenire a incendiilor afişate;
 Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona de campare. Orice neregulă observată va fi
anunţată imediat administraţiei campingului;
 Nu faceţi focul la mai puţin de 100 metri de pădure şi în condiţii de vânt;
 Atunci când faceţi focul în spaţiile special amenajate, supravegheaţi permanent
arderea. La plecare stingeţi focul şi asiguraţi-vă că acesta a fost stins complet;
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;
 Nu aruncaţi resturi de ţigări la întâmplare. Acestea pot aprinde vegataţia uscată sau
alte materiale combustibile;
 Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiilor electrice pentru alimentarea
receptorilor electrici;
 Nu folosiţi butelii/aragaz de voiaj cu defecţiuni. Nu gătiţi în imediata apropiere a
cortului.
Anunțați în cel mai scurt timp orice situaţie care poate pune în pericol viaţa unui cetăţean
sau a dumneavoastră la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112!
FIȚI RESPONSABILI! Respectați măsurile de prevenire oriunde vă aflați!
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