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COMUNICAT DE PRESĂ
Intervenţii şi misiuni desfăşurate de pompierii militari cărăşeni în weekend-ul de Rusalii
În acest weekend, aproximativ 100 de pompieri militari din cadrul subunităţilor de intervenţie
ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin au asigurat
zilnic misiunile de protecţie ale comunităţii.
În zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, pompierii cărăşeni au desfăşurat peste 30 de
intervenţii şi misiuni specifice.
Astfel, pompierii au intervenit, în localitatea Reşiţa, cu o autospecială de intervenţie şi salvări
de la înălţime, pentru degajarea unei bucăţi de tablă, desprinsă de pe acoperişul unui bloc, aceasta
punând în pericol pietonii şi maşinile aflate în parcare.
O altă situaţie de urgenţă care a necesitat intervenţia salvatorilor, s-a înregistrat tot în
localitatea Reşiţa, unde un echipaj de pompieri a intervenit pentru degajarea unei persoane căzute în
canalul unei ape curgătoare.
De asemenea, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie, pentru
salvarea unui animal căzut într-o fântână şi pentru asigurarea zonei în cazul unui accident rutier.
În perioada menţionată, echipajele SMURD au desfăşurat 22 de misiuni de acordare prim
ajutor calificat şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor cu diferite afecţiuni medicale.
Având în vedere că, până la ora 22:00, judeţul nostru se află, parţial, sub atenţionare
meteorologică de COD GALBEN, de instabilitate atmosferică temporar accentuată ce se va manifesta
prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului şi pe alocuri vijelii şi
grindină, vă recomandăm să accesaţi platforma naţională de pregătire FIIPREGĂTIT.RO sau aplicaţia
de mobil DSU.
COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Email: relatiipublice.isucs@gmail.com
Tel: 0752 011 232
1/1
Str Castanilor, nr. 123, Reşiţa, Caraş-Severin, cod poştal: 320030
Telefon: 0255/211213; 0255/211214; fax: 0255/212137
E-mail: isu_semenic@yahoo.com ; contact@isusemenic.ro

NESECRET

