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COMUNICAT DE PRESĂ
Intervențiile operative din ultimele 24h:
În cursul zilei de 10 februarie, pompierii buzoieni au acționat pentru gestionarea a
21 situații de urgență, cea mai mare pondere fiind reprezentată de solicitările pentru
intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 13.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 8 inteventii
ce au presupus stingerea incendiilor și alte misiuni și acțiuni în domeniul situațiilor de
urgență.
În cursul zilei de ieri, pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea a
6 incendii la vegetație uscată, lăstăriș, mărăciniș, și anume:
- ora 11:45 în localitatea Slobozia Bradului (≈3000 m2);
- ora 13:42 în comuna Cislău (≈1000 m2);
- ora 14:04 în comuna Beceni (≈10 hectare);
- ora 16:42 în oraș Pogoanele (≈5000 m2).
- ora 17:45 în comuna Gălbinași (≈80 hectare);
- ora 18:40 în comuna Movila Banului (≈2 hectare).
Lipsa precipitațiilor, vântul puternic dar și alte cauze generează o creștere a
numărului de incendii de vegetație uscată.
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Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare,
aducem la cunoştinţă faptul că, arderea vegetaţiei uscate se poate face numai după
obţinerea acordului Agenţiei de Protecţia Mediului şi a permisului de lucru cu foc
din partea autorităţilor locale, și cu respectarea următoarelor măsuri preventive:
- desfăşurarea arderii se va face numai pe timp de zi şi în condiţii
meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va face în
cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5
metri;
- arderea se va efectua 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;
- 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.
Imagini Facebook- https://www.facebook.com/isubz.situatiideurgenta

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

2/2
Persoană de contact: Slt. Prahoveanu Vasile, mobil 0751140762 , fix :0238/724092, fax 0238/713973,
e-mail: isubuzau@yahoo.com., web:www.isubuzau.com

