Zece intervenţii "de foc" în doar două zile
Luni, 30 Martie 2009 10:39 -

În 27 - 28 martie, pompierii maramureşeni au participat la nu mai puţin de zece intervenţii, de
toate tipurile, în toate colţurile judeţului.

Vineri, 27 martie, la 12.30, pompierii băimăreni au transportat o bolnavă supraponderală, de 48
de ani, de la locuinţa ei de pe strada Culturii până la ambulanţă. Puţin după ora 13.00, pompierii
Secţiei Vişeu de Sus au lucrat, timp de o oră, la evacuarea apei dintr-o fântână a unei
gospodării de pe strada Libertăţii, în care se afla o pisică moartă. La 12.47, pompierii din Baia
Mare au fost chemaţi în ajutor, la un foc de vegetaţie uscată, în Seini. Incendiul a fost stins
după patru ore de luptă, dar flăcările au afectat 15 hectare de teren. La 16.10, pompierii
Detaşamentului Sighetu Marmaţiei au fost chemaţi să deblocheze uşa de la intrarea într-un
apartament dintr-un bloc de pe strada Unirii. Înăuntru era blocat fiul de doi ani al proprietarei.
Seara, în jurul orei 20.00, subofiţerii Detaşamentului Baia Mare au stins un foc ce a distrus circa
85% dintr-o maşină, aflată pe strada Principală în comuna Recea. Flăcările au izbucnit,
probabil, din cauza unei scurgeri de combustibil. În acelaşi timp, un alt echipaj de pompieri
băimăreni a fost solicitat la spălarea carosabilului pe bulevardul Republicii, din municipiu, pentru
înlăturarea scurgerilor de la un autoturism implicat într-un accident rutier. La ora 22.10,
pompierii din Sighetu Marmaţiei au stins un foc izbucnit la coşul de evacuare a fumului, al unui
imobil de pe strada Independenţei din localitate.

Sâmbătă, 28 martie, cu câteva minute înainte de ora 5.00 dimineaţa, pompierii din Sighet au
stins un incendiu declanşat la o magazie de materiale, de la un bloc de pe strada Bogdan Vodă
din oraş. Intervenţia lor promptă a limitat pagubele la 50 kilograme de deşeuri din hârtie arse.
Focul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului căzut din sobă.
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• Doi băimăreni găsiţi morţi în locuinţă

La ora 8.05, pompierii băimăreni au fost solicitaţi la deblocarea unei uşi de intrare într-o locuinţă
de pe strada Pârâului din municipiu. După deschiderea uşii, proprietarul, în vârstă de 54 de ani,
a fost găsit decedat. Poliţia continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care
s-a produs decesul. La ora 9.05, pompierii din Baia Mare au fost chemaţi, din nou, să
deblocheze o uşă. De aceasta dată, un bărbat de 74 de ani, căruia i s-a făcut rău, căzuse în
baie, iar fiul şi nora vârstnicului nu au reuşit să deschidă uşa. După deblocarea acesteia şi
intervenţia personalului medical de la Ambulanţă, victima a fost declarată decedată.
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