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Măsuri dispuse de IGSU, pentru liniștea minivacanței de 1 Mai
În acest sfârșit de săptămână, la nivel național, peste 5.000 de pompieri, cu 2.700
de mijloace tehnice, sunt pregătiți să intervină pentru acordarea ajutorului
medical de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile
vieții.
Premergător minivacanței de 1 Mai, inspectorii de prevenire au derulat 1.210
activități de îndrumare și control pe linia respectării măsurilor de apărare şi
stingere a incendiilor la unităţi turistice şi de agrement, unităţi comerciale şi în
locațiile unde se preconizează aflux mare de persoane.
De asemenea, echipajele de salvatori din subunitățile operative au derulat peste
2.000 acțiuni de recunoaștere la aceste categorii de obiective pentru identificarea
surselor de alimentare cu apă, familiarizarea cu particularitățile fiecărei clădiri și
prelucrarea personalului angajat asupra asigurării intervenției imediate în caz de
incendiu, până la sosirea echipajelor specializate de stingere.
Având în vedere că în această perioadă cetăţenii aleg să-și petreacă timpul liber cu
precădere în zonele turistice şi se preconizează o creştere a traficului spre litoral,
IGSU a dispus măsuri suplimentare, prin dislocarea de forțe și mijloace, care să
asigure funcționalitatea celor 12 puncte de lucru înființate temporar, după cum
urmează:
 ISU București-Ilfov a operaționalizat un punct de lucru în locaţia CNAIR
situată la km 19+900, dotat cu o ambulanţă SMURD şi o autospecială de
descarcerare;
 ISU Călărași a operaționalizat un punct de lucru în localitatea Lehliu-Gară la
km 65, dotat cu o ambulanţă SMURD şi o autospecială de descarcerare grea;
 ISU Ialomița a suplimentat cu o autospecială de descarcerare în subunitatea de
pompieri din Feteşti;
 ISU Constanța a operaţionalizat 7 puncte de lucru, după cum urmează:
- în localitatea Valea Dacilor, km 193, o autospecială de stingere, dotată cu
modul de descarcerare şi prim ajutor calificat;
- în localitatea Mamaia, la Hotel Tomis, o autospecială de stingere, dotată cu
modul de descarcerare;
- în staţiunea Vama Veche, dotat cu o autospecială de stingere;
- la intrarea în municipiul Constanţa (dinspre Valu lui Traian), în localitățile
Ovidiu şi Agigea, dotate cu o autospecială de stingere.
- pe autostrada A4, pe segmentul Ovidiu - Agigea, este asigurată intervenţia cu o
ambulanţă SMURD şi o autospecială de stingere, dotată cu modul de descarcerare.
 ISU Prahova pe Valea Prahovei - DN1 pe raza localității Comarnic, o
ambulanță SMURD și o autospecială de stingere, dotată cu modul de descarcerare
și prim-ajutor;
 ISU Mehedinți la Cazanele Dunării din Orșova - în zona Mraconia, comuna
Eșelnița, cu o barcă.

La nivel naţional, răspunsul la urgenţele medicale este asigurat prin intermediul
celor 524 echipaje SMURD, dintre care 246 de prim ajutor încadrate de pompieri
paramedici, 27 unităţi de terapie intensivă mobilă, 6 ambulanţe de terapie
intensivă mobilă specializate în tratament neonatologic, 43 autospeciale pentru
transport personal şi victime multiple și 205 autospeciale pentru descarcerare
și alte urgențe medicale.
Unitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență desfășoară permanent
activități preventive și operative, în scopul reducerii și limitării evenimentelor
nedorite, salvării vieții semenilor aflați în dificultate și menținerii unui climat de
securitate ridicat la nivelul comunității.
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