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În Noaptea de Înviere, peste 4.600 de pompieri cu 800 de autospeciale de
stingere și peste 320 echipaje SMURD au asigurat misiunile de protecţie a
populației.
În ultimele 24 de ore, la nivel național au fost derulate 1.038 intervenţii,
salvatorii fiind solicitaţi la 59 misiuni de stingere a incendiilor, 872 cazuri
SMURD (868 pentru acordarea primului ajutor medical și 4 misiuni de
descarcerare) şi 107 pentru protecția comunităților. La lăcașurile de cult nu sau înregistrat incendii.
Numărul intervențiilor la care au participat efectivele inspectoratelor pentru
situații de urgență a scăzut cu 4% față de perioada similară a anului trecut.
Noaptea trecută, aproape 1.600 pompieri s-au aflat în proximitatea bisericilor
și a mănăstirilor unde au fost organizate slujbe religioase cu public numeros.
Pe timpul slujbelor de Înviere, 56 persoane au fost asistate medical la fața
locului de către pompierii care încadrează echipajele de prim-ajutor SMURD, iar
33 dintre acestea au fost transportate la unitățile spitalicești, pentru
investigații suplimentare.
Respectarea de către cetățeni a măsurilor de apărare împotriva incendiilor a
făcut ca sfânta sărbătoare să se desfășoare fără evenimente care să le pună
viața și bunurile în pericol.
***
Reamintim că în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, pompierii au
verificat respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la unitățile de
cult și cele de cazare turistică, fiind înlăturate o serie de nereguli care puteau
pune în pericol utilizatorii.
Totodată, inspectorii de prevenire au derulat instruiri pe linia prevenirii
situaţiilor de urgenţă cu personalul responsabil din cadrul acestor categorii de
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obiective, fiind prezentate modalităţile practice de evacuare a utilizatorilor şi
folosirea stingătoarelor de incendiu.
În continuare, pe toată durata sărbătorilor, echipajele de pompieri salvatori
rămân mobilizate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi acordarea
primului ajutor medical calificat.
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