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BULETIN INFORMATIV
Şase incendii de vegetaţie în ultimele 24 de ore la nivelul judeţului Caraş-Severin
În ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin, precum şi personal al serviciilor voluntare pentru situaţii de
urgenţă, au acţionat pentru localizarea şi stingerea a şase incendii de vegetaţie uscată, lăstăriş şi
mărăciniş, produse în zona de competenţă, fiind afectate peste 62 ha de teren. Cele mai deosebite
incendii s-au înregistrat în localitatea Gherteniş (au ars aproximativ 35 ha şi 10 baloţi de fân) şi în
localitatea Sicheviţa (au ars aproximativ 25 ha). Cauza probabilă de producere a acestora a fost
utilizarea focului deschis în spaţii deschise.
Având în vedere că arderile necontrolate pot avea consecinţe grave asupra comunităţii prin
producerea de pagube materiale, afectarea mediului înconjurător şi chiar pierderi de vieţi omeneşti,
pompierii cărăşeni recomandă respectarea următoarelor măsuri:
 nu utilizaţi focul deschis în zonele cu vegetaţie uscată, la distanţe mai mici de 40 m faţă
de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale combustibile: lemn, hârtie, textile,
bitum etc., fără a-l supraveghea şi asigura prin măsuri corespunzătoare;
 nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri sau ţigări nestinse;
 nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi, cu mijloace ce pot produce aprinderea (chibrituri,
brichete etc.);
 restricţionaţi orice activitate din care ar putea rezulta producerea unui incendiu.
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.
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.
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