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DECLARAȚIE DE PRESĂ
În perioada următoare, peste 130 de pompieri dâmbovițeni sunt pregătiți să acționeze,
zilnic, pentru asigurarea protecției și siguranței cetățenilor.
În locațiile unde vor avea loc evenimente cu public numeros vor fi adoptate măsuri
suplimentare, inclusiv prin dispunerea în proximitatea obiectivelor a unor echipaje de
intervenție pentru stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor calificat.
În perioada 12 - 14 august, ne aşteptăm la o afluenţă mare de public către zona montană,
în zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi, unde se desfășoară Festivalul ”PeșteraPadina”.
În toate cele trei zile, pompierii vor fi prezenți în zonă, alături de efective din cadrul
structurilor MAI județene, în vederea asigurării unei capacități optime de acțiune pentru
prevenirea și limitarea efectelor situațiilor de urgență, precum și pentru acordarea
primului ajutor medical.
Pentru a petrece în siguranţă în această minivacanță, recomandăm cetăţenilor să respecte
regulile de apărare împotriva incendiilor.
Sfătuim cetăţenii să nu aprindă focul în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt.
Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile
populaţiei trebuie să se facă numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe
care să nu permită propagarea focului la construcţii, culturi agricole, păduri sau vecinătăţi.
O grijă deosebită trebuie acordată copiilor, cărora nu trebuie lăsate la îndemână mijloace
de aprindere (chibrituri sau brichete).
Nu blocați cu autoturismele căile de acces și evacuare, pentru a se asigura accesul
autospecialelor de intervenție.
Menționăm faptul că salvatorii dâmbovițeni sunt pregătiți să intervină pentru acordarea
ajutorului medical de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii
ostile vieții.
Vă dorim să petreceți această minivacanță în siguranță, alături de cei dragi!
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