ANALIZA PARTICIPĂRII SVSU LA INTERVENȚIILE DIN SECTORUL DE
COMPETENȚĂ
La nivelul Orașului Turceni în anul 2016 membrii echipelor specializate SVSU au intervenit pe
durata atenționărilor hidrologice emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
prin supravegherea permanentă, pe durata atenționării , a podurilor, podețelor și a altor secțiuni
înguste de pe cursurile de apă, în scopul evitării blocării cu plutitori, precum și a zonelor în care este
posibilă formarea torenților.
De asemenea membrii echipelor specializate au monitorizat cursul Jiului pe durata
atenționărilor pentru a avertiza și a alarma populația în cazul unei inundații.
În anul 2016 , membrii SVSU Turceni au participat la un număr de 3 intervenții, astfel: o
intervenție la un incendiu de vegetație uscată, o intervenție la un incendiu la o gospodărie și o
intervenție de căutare a unei persoane înecate împreună cu un echipaj de la Poliția Turceni și Poliția
Locală .
Membrii SVSU din compartimentul de prevenire au desfășurat activității de informare
preventivă a populației , diseminând următoarele reguli și măsuri:
-

Reguli și măsuri de prevenire ce trebuie respectate pe perioada sezonului estival;

-

Măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul
desfășurării campaniei de recoltare și interdicția arderii resturilor vegetale de pe terenurile
agricole;

-

Măsuri minimale de prevenire a incendiilor la secțiile de votare cu prilejul alegerilor pentru
administrația publică locală;

-

Reguli care trebuie respectate pentru prevenirea incendiilor pe timpul arderii resturilor
vegetale, a deșeurilor sau altor materi ale combustibile;

-

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul sărbătorilor pascale;

-

Reguli și măsuri de prevenire specifice utilizării instalațiilor de încălzire;

-

Măsuri de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece;

Premergător sărbătorilor pascale s-au efectuat controale la instituțiile de cult și au fost instruiți
preotii cu privire la regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor pe durata desfășurări slujbelor.
La nivelul Orașului Turceni în primele luni ale anului 2017 membrii SVSU au intervenit la 3
incendii de vegetație uscată la două dintre acestea în colaborare cu Secția de pompieri Turceni.

