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Pompierii vin cu recomandări pentru prevenirea unor situaţii de urgenţă

Incendii în Crânceşti şi Oradea
Două incendii au izbucnit,
joi, în judeţul Bihor, în unul
dintre cazuri ﬂăcările izbucnind la o afumătoare, iar în
celălalt focul pornind din cauza unui coş de fum. Din fericire, pompierii au reuşit să
stingă incendiile şi nimeni nu
a fost rănit.
Joi, în urma unui apel primit
prin Sistemul Unic 112, în jurul orei 18.50, prin care se sesiza producerea unui incendiu
la o gospodărie în localitatea
Crâncești, comuna Dobrești,
Inspectoratul pentru Situații
de Urgență “Crișana” a mobilizat la locul indicat de apelant, trei echipaje de pompieri
militari, dintre care două de
stingere și unul de prim ajutor
caliﬁcat din cadrul Secției de
Pompieri Beiuș. În momentul
sosirii echipajelor de stingere,
ﬂăcările se manifestau violent
la nivelul întregului acoperiș
al unei construcţii auxiliare
din cadrul gospodăriei, existând riscul extinderii acestora
la casă. Timp de aproximativ 2
ore și 15 minute, un efectiv de
12 pompieri militari a acționat
cu două autospeciale de lucru
cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea incendiului,
protecția locuinței și pentru
înlăturarea efectelor negative
ale evenimentului. Cauza probabilă a incendiului a constituit-o utilizarea focului deschis
în spații închise, în interiorul
construcției anexe ﬁind improvizată o afumătoare. Pagubele
înregistrate ca urmare a producerii evenimentului au constat
în acoperișul anexei, o afumătoare, o betonieră, un motocultor și aproximativ un metru cub
lemne de foc. Pompierii militari au reușit să împiedice propagarea ﬂăcărilor la locuință,
care avea un perete comun cu
construcția afectată de ﬂăcări,
salvând astfel bunuri de o valoare semniﬁcativă. În scopul
prevenirii unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Crişana”
al judeţului Bihor reaminteşte
cetăţenilor obligativitatea respectării următoarelor norme
de apărare împotriva incendiilor: se interzice folosirea

Urmând sfaturile pompierilor
scăpaţi de multe necazuri

afumătoarelor improvizate ori
amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane
sau lângă materiale combustibile. Afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă
şi materiale incombustibile şi
se amplasează independent de
celelalte construcţii din gospodărie; se interzice folosirea
afumătorilor improvizate în
podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau
neridicarea zidăriei coşurilor
deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de
curăţare. Joi seara, echipajele
Detașamentului 1 de Pompieri
Oradea au localizat și lichidat
un incendiu izbucnit la coșul
de fum al unei locuințe situate
pe strada Sabinelor din municipiul Oradea, ﬂăcările propagându-se și la acoperișul casei
învecinate. Incendiul, generat
cel mai probabil de coșul de
fum neprotejat termic față de
materialele combustibile, a fost
stins operativ, pompierii limitând pagubele la o grindă din
lemn de aproximativ doi metri
și la circa un metru pătrat din
acoperișul casei învecinate.
Respectaţi normele de prevenire a situaţiilor de urgenţă!
La nivelul județului Bihor,
personalul
Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
“Crişana” derulează campaniile de informare şi educaţie

preventivă R.I.S.C. „Siguranţa NU e un joc de noroc!” și
R.I.S.C.
„Renunţă.
Improvizaţiile
sunt catastrofale!”, scopul acestora vizând salvarea de vieți și
bunuri prin conștientizarea
cetățenilor asupra riscurilor
majore la care se expun prin
nerespectarea normelor de prevenire a situațiilor de urgență.
Cauzele producerii a numeroase astfel de evenimente
sunt legate de necurăţarea periodică a funinginei depuse pe
coşurile de fum, neîntreţinerea
coşurilor în urma utilizării lor
îndelungate, neizolarea faţă
de materialele combustibile
din structura acoperişurilor şi
planşeelor (grinzi, căpriori),
neasigurarea etanşării burlanelor şi coşurilor de fum, precum şi existenţa unor coşuri de
evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului pentru
a menţine o temperatură mai
ridicată şi pentru afumarea
cărnii. Pompierii adresează
bihorenilor rugămintea ca, în
cazul în care constată prezenţa
unor astfel de nereguli la propriile locuinţe să procedeze la
înlăturarea lor prin respectarea
următoarelor condiţii: coşurile
de fum vor ﬁ obligatoriu veriﬁcate, reparate şi curăţate periodic, de persoane specializate şi
autorizate; în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe in-

terior şi pe exterior şi se dau cu
var, pentru a se putea observa
cu uşurinţă eventualele ﬁsuri
prin care ar putea pătrunde
scântei ce pot ﬁ surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile; coşurile
de fum se vor izola faţă de
elementele combustibile ale
planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului
cu 25 cm; în spaţiul dintre coş
şi planşeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile; la trecerea
prin acoperiş se lasă o distanţă
de cel putin 10 cm între faţa
exterioară a zidăriei coşului
şi elementele combustibile ale
acoperişului; nu este permis ca
în coşuri să ﬁe încastrate elementele combustibile ale acoperişului, planşeului etc.; în
podul clădirilor şi în încăperi
nesupravegheate, pardoseala
din dreptul uşiţei de curăţare
se protejează cu materiale incombustibile; gurile de evacuare ale coşurilor de fum din
clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive
de protecţie contra scânteilor
(grătare din sârmă); se interzice folosirea improvizaţiilor la
burlanele metalice de evacuare
a fumului cu coturi multiple,
montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.
 R.C.

Admiterea la şcolile de poliţie

Calendar devansat
În luna ianuarie 2018, se
desfășoară concursul de admitere la școlile de poliție
Câmpina și Cluj-Napoca.
Calendarul de admitere a
fost devansat. Activitățile încep pe 10 ianuarie și durează
până la data de 20 ianuarie –
ziua examenului scris.
În luna ianuarie a acestui
an, Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

și Şcoala de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” ClujNapoca vor organiza concurs
de admitere pentru o nouă
promoție de elevi. Durata studiilor de această dată este de
1 an. Activitățile în vederea
înscrierii, respectiv eliberării legitimației de concurs, se
vor desfășura în perioada 10
– 11 ianuarie 2018, la sediul
instituțiilor de învățământ ale
Poliției Române. Probele eli-

minatorii, contravizita medicală și proba de evaluare ﬁzică,
vor avea loc în perioada 12 –
18 ianuarie 2018, conform graﬁcelor stabilite de instituțiile
de învățământ.
Prin O.M.A.I nr. 144/2017,
evaluarea performanţei ﬁzice a candidaţilor la școlile de
poliție se face prin parcurgerea
unui traseu practic-aplicativ,
iar criteriul privind înălțimea
candidaților a fost abrogat. Pro-

ba de veriﬁcare a cunoștințelor
se va susține la data de 20 ianuarie 2018. Pe cele 1600 de
locuri la școlile de agenți de
poliție s-au înscris 12.077 de
candidați (10.404 candidați pe
1.300 de locuri, la Şcoala de
Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și 1.673 pe 300
de locuri la Şcoala de Agenţi
de Poliţie „Septimiu Mureşan”
Cluj-Napoca).

CNAS vs medici

„O instituţie opresivă”
Președintele Societății Naționale de
Medicină de Familie, Rodica Tănăsescu, a
declarat, vineri că este ilegal ca CNAS să
nu prelungească contractele și cu medicii de
familie care nu au semnat actele adiționale,
precizând că protestul se va încheia în curând, dar fără niciun rezultat.
„La nivelul CNAS, s-a realizat o imensă gafă
ieri (joi-n.r.), când au impus caselor locale să
nu mai contracteze cu medicii care nu semnaseră actul adițional până atunci, ceea ce reprezintă o încălcare a legii. Una dintre principalele
obligații ale Casei este aceea de a contracta
servicii pentru toată populația țării, cu toți medicii sau cabinetele, cu unitățile legale, care au
pacienți. Ei au dat de înțeles că există o limită,
dar tot ei, la nivelul celorlalte segmente, nu au
terminat contractarea în foarte multe zone ale
țării, nici pentru ambulatoriul de specialitate,
nici pentru paraclinic, nici pentru spitale. Tot
ei, în anii precedenți, nu au ținut cont de semnarea retroactivă și au făcut-o cu mare lejeritate. Așadar, nu poți să tratezi aceeași lege după
cum îți convine”, a declarat Rodica Tănăsescu.
Potrivit Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, 25% dintre medicii de familie nu au
contractele prelungite, ceea ce înseamnă că
aproximativ 4,5 milioane de oameni pot rămâne fără trimiteri sau rețete compensate.
„CNAS a dat directive la nivelul caselor locale, sub amenințări, să nu contracteze cu medicii
care nu au semnat aceste acte adiționale. Acest
lucru arată că CNAS este o instituție opresivă,
care folosește banii asiguraților ca instrument
de șantaj la adresa medicilor și nu încearcă să
rezolve problemele, măcar cele care se referă
la legislație și la drepturile oamenilor de a-și
primi drepturile medicale. Acest lucru arată
că se ascund problemele sub preș”, a adăugat
președintele SNMF.
Medicii de familie anunță că protestul pe
care l-am început miercuri, 3 ianurie, se va
încheia în zilele următoare. De asemenea, dacă
nu vor avea toți pacienții acces la consulații
gratuite, trimiteri și rețete compensate, medicii
spun că se va ajunge în instanță.
„Noi am încercat toate celelalte forme de
protest tocmai pentru a nu se ajunge aici. Se va
rezolva până la urmă pentru că scandalul va ﬁ
foarte mare. Dacă nu se va rezolva, vom recomanda și vom plăti avocați pentru 4,5 milioane
de cetățeni care să dea în judecată CNAS-ul
pentru că nu le respectă drepturile”, a precizat
medicul.
În Bihor au semnat actele adiționale la contractele CAS 294 de medici dintr-un total de
332.

Flash rutier

Accident pe DN79
Joi, în afara localității bihorene Leș, o femeie
de 47 de ani, din municipiul Oradea, în timp
ce conducea un autoturism înspre Oradea, a
pierdut controlul asupra direcției, autoturismul
a părăsit partea carosabilă în partea stângă a
direcției sale de deplasare și a intrat în coliziune cu un mal de pământ. În urma accidentului
rutier, o femeie de 36 de ani, din localitatea
bihoreană Cefa, pasageră în autoturism, a suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora a
fost internată în spital. De asemenea, conducătoarea autoturismului a suferit leziuni ușoare.
Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor
producerii accidentului rutier. 

