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

Reşiţa, 05.07.2022

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

BULETIN INFORMATIV
Bilanţul misiunilor din ultimele 24 de ore
Pompierii militari cărăşeni au intervenit ieri, 4 iulie a.c., pentru stingerea a două incendii
izbucnite la vegetaţie uscată şi pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în
cazul unui accident rutier.
***
Pompierii militari reşiţeni au intervenit cu o autospecială pentru stingere, în municipiul Reşiţa,
pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată. Incendiul s-a manifestat în curtea unui imobil cu
pericol de propagare la clădiri şi autovehicule parcate în interiorul acesteia. Cauza probabilă a
incendiului a fost fumatul în locuri nepermise sau neprotejate corespunzător.
Un alt incendiu de vegetaţie uscată s-a produs pe raza localităţii Pojejena, în urma căruia au
fost afectate 3 ha de teren. Cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spaţii
deschise.
***
Tot ieri, un echipaj de pompieri cu o autospecială cu modul de descarcerare şi prim ajutor, în
cooperare cu două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un elicopter SMURD, a
acţionat în cazul producerii unui accident rutier pe DN57, în zona localităţii Pojejena, în care a fost
implicat un microbuz, răsturnat în afara părţii carosabile. În urma evenimentului, nouă persoane (cinci
adulţi şi patru minori) au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost transportate la Spitalul Orăşenesc
Moldova Nouă.
***
Totodată, echipajele SMURD au intervenit în 13 situaţii pentru acordarea primului ajutor
calificat.

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.
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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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