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COMUNICAT DE PRESĂ
Intervențiile operative din ultimele 48h:
În cursul ultimelor 2 zile: 11 ianuarie 2020 și 12 ianuarie 2020, pompierii
buzoieni au acționat pentru gestionarea a 52 situații de urgență, cea mai mare pondere
fiind reprezentată de solicitările pentru intervenția echipajelor S.M.U.R.D., în număr de
38.
În afara acestor situații, salvatorii au participat la 7 intervenții ce au presupus
stingerea incendiilor, 2 misiuni de asigurare alocului desfășurării unor evenimente
publice, 1 misiune de asanare muniție precum și alte tipuri de intervenții destinate
protecției comunităților, recunoașteri în teren în vederea pregătirii pentru eventuale
situații de urgență în cadrul obiectivelor acestora precum și asigurare măsuri P.S.I și alte
misiuni.
Intervenții deosebite din această perioadă:
În data de 11.01.2020, salvatorii buzoieni au intervenit în localitățile Scutelnici,
Păltineni și Cislău, în urma apelurilor înregistrate în sistemul 112, ca urmare a
incendiilor generate de coșurile de fum a trei locuințe.
Toate cele 3 situații nu au luat amploare, efectele negative ale acestora fiind
îndepărtate în timp util de către pompieri, acestea fiind sesizate de cetățeni încă din
primele momente.
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Numai intervenția promptă a pompierilor și faptul că au fost anunțate în cel mai
scurt timp au făcut ca aceste intervenții să nu degenereze în adevărate drame.
Aceste situații de urgență cu urmări tragice pot fi evitate respectând reguli minime
de conduită preventivă:
- Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum
de către o persoană specializată;
- Nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi
evitaţi supraîncărcarea acesteia;
- Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
- Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
- Nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
- Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
- Nu adormiţi niciodată cu soba aprinsă;

În data de 12.01.2020:
Ora 11:04, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al
judeţului Buzău a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu la un
apartament al unui bloc din localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău.
La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale din cadrul Detaşamentului de
Pompieri Râmnicu Sărat ( două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță
S.M.U.R.D.) unde au constatat că incendiul se manifesta în interiorul apartamentului, la
nivelul holului și bucătăriei.
Concomitent cu localizarea și stingerea incendiului s-a dispus evacuarea
cetățenilor din celelalte apartamente, în vederea evitării intoxicării acestora cu monoxid
de carbon sau alte gaze toxice emanante in timpul arderii.
Incendiul a fost localizat şi lichidat în limitele găsite, au fost evacuate 6
persoane (5 adulți și un minor). S-a acordat asistență medicală de specialitate unei
persoane, aceasta refuzând transportul la spital.
Cercetările efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost,
cel mai probabil, provocat de un foc deschis în spații inchise.
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