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BULETIN INFORMATIV
11 situaţii de urgenţă înregistrate în ultimele 24 de ore
Pe parcursul zilei de ieri, 29 august a.c., pompierii au gestionat 11 situaţii de urgenţă pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin.
Astfel, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu, asigurarea măsurilor de
prevenire şi stingere a incendiilor în cazul unui accident rutier, dar şi pentru acordarea asistenţei
medicale de urgenţă unui număr de nouă persoane cu diverse afecţiuni medicale.
În jurul orei 13:25, în urma unui apel prin SNUAU 112, pompierii militari din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Reşiţa, alături de cei voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Ezeriş, au fost solicitaţi să intervină pentru localizarea şi stingerea unui incendiu
izbucnit la o casă particulară în localitatea Soceni, cu două autospeciale pentru stingere cu apă şi
spumă şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. Echipajele de intervenţie, ajunse la locul
solicitării, au constatat că arderea se manifesta la izolaţia boilerului aflat la subsolul casei, în camera
tehnică. În urma incendiului au ars boilerul şi instalaţia electrică şi au fost distruşi 10 saci de peleţi.
De asemenea, au fost afectate lada frigorifică, frigiderul şi zugrăveala din subsol. Cauza probabilă de
izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrocasnice
lăsate sub tensiune. Din fericire, nu au existat victime.

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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