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Peste 4.500 situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în
minivacanța sărbătorilor pascale. Majoritatea misiunilor care au presupus
intervenția echipajelor operative au fost destinate acordării asistenței medicale de
urgență.
În perioada 06 - 09 aprilie a.c., peste 4.600 de pompieri militari au asigurat, zilnic,
misiunile de protecție a populației, cu aproape 800 de autospeciale de stingere,
111 autospeciale de descarcerare și 320 de echipaje SMURD.
Analiza statistică a intervențiilor relevă faptul că numărul acestora a înregistrat o
creștere ușoară față de media specifică, pe fondul creșterii numărului
intervențiilor pentru acordarea asistenței medicale de urgență, în special în zilele
de 08 și 09 aprilie a.c.
Astfel, în cele patru zile, la nivel național au fost derulate 4.551 intervenţii,
salvatorii fiind solicitaţi la 308 misiuni de stingere a incendiilor, 3.839 cazuri SMURD
(3.823 pentru acordarea primului ajutor medical și 16 misiuni de descarcerare) şi
404 pentru protecția comunităților. La lăcașurile de cult nu s-au înregistrat incendii.
De asemenea, în această perioadă, 3.906 persoane au fost asistate medical de către
pompierii care încadrează echipajele SMURD, iar 20 de persoane au fost salvate din
medii ostile vieții.
Totodată, pe autostrăzile A2 și A4, unde au fost dislocate temporar echipaje de
pompieri care să asigure intervenţia imediată (inclusiv cele medicale de urgenţă), nu
au fost înregistrate situații deosebite, care să ducă la pierderi de vieți omenești.
Singurul eveniment la care a fost necesară intervenția salvatorilor a avut loc în Ziua de
Paște, pe A2, când un accident rutier, produs la km 46, s-a soldat cu rănirea a două
persoane.
Reamintim faptul că, pe timpul slujbelor din Noaptea Sfântă, 56 de persoane au fost
asistate medical la fața locului de către echipajele de prim – ajutor SMURD, iar 33
dintre acestea au fost transportate la unitățile spitalicești, pentru investigații
suplimentare.
O situație deosebită a avut loc în Capitală, la biserica din Aleea Parva, unde pe timpul
Învierii, un bărbat în vârstă de 65 de ani a suferit un stop cardio – respirator și a primit
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asistență medicală din partea a doi pompieri aflați în timpul liber și care au participat
la slujba religioasă. Aceștia au efectuat manevra specifice de resuscitare, până la
sosirea echipajelor SMURD. În ciuda efortului depus, bărbatul nu a răspuns manevrelor
de resuscitare și, ulterior, a fost declarat decedat.
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Premergător acestei perioade, pompierii militari au derulat recunoașteri în teren și
controale la unitățile de cult și cele de cazare turistică, fiind înlăturate o serie de
nereguli care puteau pune în pericol utilizatorii.
Inspectorii de prevenire au avut în atenție dotarea cu stingătoare de incendiu,
utilizarea corectă a instalațiilor electrice, precum și menținerea liberă a căilor de
evacuare și a celor de acces cu autospecialele de intervenție.
Totodată, s-au efectuat instruiri cu personalul responsabil de la aceste categorii de
obiective, privind modalitățile practice de primă intervenție în caz de necesitate,
până la sosirea echipajelor profesioniste.

SERVICIUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucureşti
Telefon: 021 208 6150, Fax: 021 242 0990
Email: informare.publica@mai.gov.ro

