INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„SEMENIC” AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Reşiţa, 01.08.2022

Str. Castanilor, nr.123, Reșița, Caraș-Severin

BULETIN INFORMATIV
Intervenţiile pompierilor în acest sfârşit de săptămână
În acest sfârşit de săptămână, pompierii au gestionat un număr de 46 situaţii de urgenţă pe
raza judeţului Caraş-Severin.
 Incendii de vegetaţie
Pompierii militari, în colaborare cu cei voluntari, au intervenit pentru stingerea unui număr de
şapte incendii de vegetaţie uscată în localităţile Vărădia, Lupac, Topleţ, Nermed, Sicheviţa, Obreja şi
Iam, fiind afectate 27 ha de teren. Cauza probabilă de producere a acestor incendii a fost folosirea
focului deschis în spaţii deschise.
În perioadele caniculare creşte riscul de incendiu din cauza uscăciunii şi a temperaturilor
ridicate. Astfel de incendii se extind cu repeziciune pe o suprafaţă foarte mare, existând posibilitatea
propagării la locuinţe sau alte construcţii din apropiere.
Pe această cale reamintim cetăţenilor că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se
execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi respectarea următoarelor prevederi
generale:
 condiţii meteorologice fără vânt;
 colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel
încât arderea să poată fi controlată;
 executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 supravegherea permanentă a arderii;
 stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
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 Intervenţii în urma fenomenelor meteorologice periculoase
Ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, pompierii au intervenit
pentru degajarea a doi copaci căzuţi pe carosabil, pe raza localităţilor Bozovici, DN57B şi Berzovia,
DJ 572.
 Accidente rutiere
În perioada de referinţă, pompierii militari au acţionat pentru acordarea asistenţei medicale şi
asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în cazul a două accidente rutiere produse în
localităţile Mehadia şi Oţelu Roşu.
 Misiuni de prim ajutor
Pe parcursul acestui sfârşit de săptămână, s-au înregistrat 35 intervenţii pentru acordarea
primului ajutor calificat, precum şi alte situaţii din categoria asistenţă persoane.
În continuare, pompierii militari cărăşeni rămân la datorie, 24 de ore din 24, pentru
gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea de ajutor persoanelor aflate în dificultate.
Nu uitaţi! Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
pot fi obţinute prin accesarea platformei naţionale de pregătire în situaţii de urgenţă
https://fiipregatit.ro.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Email: relatiipublice.isucs@gmail.com
Tel: 0752 011 232
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