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DECLARAȚIE DE PRESĂ
Misiuni ale pompierilor dâmbovițeni în perioada minivacanței de Rusalii
Efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița
au fost și sunt la datorie în această minivacanță a Rusaliilor pentru gestionarea optimă a
situațiilor de urgență, la nivel local.
Astfel, echipajele de intervenție au acționat la 19 evenimente, dintre care: 1 incendiu la o
anexă gospodărească, 5 acțiuni la accidente rutiere, 2 salvări de animale, 1 acțiune pentru
evacuare apă din gospodării, 1 degajare de copac și 9 alte situații.
Echipajele SMURD au fost solicitate și au acordat primul ajutor în 63 cazuri medicale.
Și astăzi, 13 iunie, județul Dâmbovița se află sub atenționare meteorologică cod galben
până la ora 22:00 și atenționare hidrologică cod galben până la ora 24:00.
Sunt semnalate fenomene meteo de instabilitate atmosferică temporar accentuată,
frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce inundaţii locale şi
creşteri de debite şi niveluri pe râurile din bazinele hidrografice Argeș, Dâmbovița și
Ialomița.
Pentru protecția dumneavoastră vă recomandăm să urmăriți prognozele meteo, să
întrerupeți activitățile în aer liber, să vă adăpostiți în locuințe sau în alte spații care
prezintă siguranță și să respectați îndrumările autorităților.
Totodată, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățeni să
nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora.
Situația operativă de la nivel județean rămâne în atenția Centrului Operațional, pentru
dispunerea imediată a măsurilor menite să asigure optimizarea misiunilor de răspuns la
posibilele situații de urgență ce pot apărea.
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