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COMUNICAT DE PRESĂ
Intervenţiile operative din ultimele 24h:
În cursul zilei de 20 ianuarie, pompierii buzoieni au acţionat pentru gestionarea a 33
situaţii de urgenţă, cea mai mare pondere fiind reprezentată de solicitările pentru
intervenţia echipajelor S.M.U.R.D., în număr de 24.
În afara acestor situaţii, salvatorii au participat la 9 inteventii ce au presupus
stingerea incendiilor şi alte misiuni şi acţiuni în domeniul situaţiilor de urgenţă.
Intervenţii deosebite din ziua precedentă:
În data de 20.01.2020:
Ora 03:06, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului
Buzău a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu la o proprietate (locuinţă)
din localitatea Chiojdu, judeţul Buzău.
La faţa locului s-a deplasat o autospecială cu apă şi spumă din cadrul Staţiei de
pompieri Mărunţişu, unde au constatat că incendiul se manifesta în interiorul dormitorului
locuinţei cu pericol de extindere la întreaga locuinţă.
Incendiul a fost localizat şi lichidat în limitele găsite.
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Cercetările efectuate la faţa locului au relevat faptul că evenimentul a fost, cel mai
probabil, provocat de un coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile.
În cursul zilei de ieri, pompierii au intervenit pentru localizarea şi stingerea a 2
incendii la vegetaţie uscată, totalizând o suprafaţă de 2 hectare.
Lipsa precipitaţiilor dar şi alte cauze generează o creştere a numărului de incendii
de vegetaţie uscată pentru care dorim să vă reamintim o serie de măsuri preventive care
trebuiesc respectate pentru evitarea potenţialelor situaţii neplăcute:
- 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.
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