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Măsuri dispuse de IGSU, pentru buna desfășurare a minivacanței de 1 Mai
În acest sfârșit de săptămână prelungit, zilnic, peste 4.570 de pompieri cu
aproape 1.160 de autospeciale sunt pregătiți să intervină pentru acordarea
ajutorului medical de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din
medii ostile vieții.
Având în vedere că în această perioadă se înregistrează o creştere a traficului
spre litoral, IGSU a dispus măsuri suplimentare de scădere a timpului de
răspuns, prin dislocarea de forțe și mijloace pe Autostrada A2 (la km 19, km
64, km 105, km 142, km 193, km 212) și pe Autostrada A4 (km 20).
De asemenea, pe plajele din Mamaia și Vama Veche au fost amplasate echipaje
de salvatori militari cu autospeciale de stingere, descarcerare și acordare a
primului ajutor calificat.
La nivel naţional, răspunsul la urgențele medicale este asigurat prin
intermediul celor 653 echipaje SMURD, dintre care 240 echipaje încadrate de
pompieri paramedici, 42 unităţi de terapie intensivă mobilă (8 specializate în
tratament nou născuți), 41 autospeciale pentru transport personal şi victime
multiple și 324 autospeciale pentru descarcerare și alte urgențe.
Premergător minivacanței de 1 Mai, inspectorii de prevenire au derulat 1.564
de controale, preponderent la spații destinate cazării persoanelor, inclusiv
campinguri și tabere pentru copii, localuri publice și unităţi comerciale unde se
preconizează aflux mare de persoane. Nu au fost identificate nereguli grave
care să impună oprirea funcționării, însă au fost aplicate 648 de amenzi, în
cuantum de 1,8 milioane lei.
Complementar verificării măsurilor obligatorii de prevenire, pompierii au făcut
recunoașteri la aceste tipuri de obiective, pentru identificarea surselor de
alimentare cu apă, familiarizarea cu particularitățile clădirilor și prelucrarea
personalului angajat asupra utilizării stingătoarelor în cazul unui incendiu.
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RECOMANDĂRI GRĂTARE ȘI IARBĂ VERDE:
 este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și
pe timp de vânt.
 în zonele de agrement, focul se poate aprinde doar în locuri special
amenajate, în condiţii și la distanţe de siguranţă care să nu permită
propagarea focului la vecinătăţi.
 vegherea arderii, deoarece o rafală de vânt poate răspândi flăcările sau
scânteile.
 supravegherea continuă a copiilor, pentru a preveni jocul acestora cu
focul.
 în locul în care se face grătarul trebuie să fie amplasat un stingător de
incendiu sau o găleată cu apă.
 înainte de plecare focul trebuie stins, iar cenușa trebuie acoperită cu
pământ.
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