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Doi copii nesupravegheaţi au încercat să aprindă focul

Fetiţă rănită într-un
incendiu la Chişlaz
O fetiţă în vârstă de şase ani
a ajuns la spital, sâmbătă, cu
arsuri de gradul II la nivelul
feţei şi a mâinilor, după ce, împreună cu un alt copil, a încercat să aprindă focul, folosind un
lichid inﬂamabil. Pompierii au
intervenit şi au reuşit să stingă
incendiul care a cuprins locuinţa familiei, dar atrag atenţia
părinţilor cu privire la astfel de
incidente ce se pot sfârşi tragic.
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana” al judeţului
Bihor a fost sesizat, sâmbătă, cu
privire la producerea unui incendiu la o locuinţă din localitatea
Chișlaz, apelantul numărului 112
semnalând, totodată, faptul că un
copil a fost rănit, acesta autoevacuându-se din casa afectată de
ﬂăcări. „La adresa indicată au fost
mobilizate de urgenţă trei echipaje de pompieri militari din cadrul
Detaşamentului Marghita, dintre
care două echipaje de stingere
cu două autospeciale de lucru cu
apă şi spumă şi echipajul de prim
ajutor caliﬁcat al subunității. În
momentul sosirii la faţa locului,
echipajul de pompieri militari paramedici a procedat la acordarea
îngrijirilor necesare fetiței rănite,
care suferise arsuri de gradul II la
nivelul feței și membrelor superioare, iar echipajele de stingere,
în colaborare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Chișlaz, au acționat pentru localizarea şi lichidarea incendiului ce
se manifesta la o încăpere, reuşind
să împiedice propagarea ﬂăcărilor
la celelalte camere ale casei”, a
precizat mr. Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU Bihor. Fetiţa, în vârstă de 6 ani, a fost predată ulterior echipajului de terapie
intensivă mobilă al SMURD Oradea, care a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului

Clinic Județean Oradea. Pagubele
materiale înregistrate au constat
în trei corpuri de mobilier. Cercetările efectuate au indicat faptul că
evenimentul a fost, cel mai probabil, provocat de jocul copiilor cu
focul: fetița, împreună cu un alt
copil, nesupravegheați ﬁind, au
încercat să aprindă focul, folosind
lichid inﬂamabil.

Măsuri pentru
siguranţa copiilor

Având în vedere faptul că multe
dintre evenimentele care periclitează siguranţa celor mici se produc din cauza neglijenţei adulţilor
sau a lipsei de cunoştinţe a acestora în domeniul apărării împotriva incendiilor, pompierii militari
recomandă părinţilor, bunicilor şi
tutorilor legali ai copiilor respectarea următoarelor reguli: păstrați
chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care nu are
acces; înlăturați orice curiozitate
în legătură cu focul, explicându-i cu răbdare pericolul pe care
acesta îl reprezintă pentru viața
lui; nu îl lăsaţi singur în casă cu
aragazul, mijloacele de încălzire
sau aparatele electrice aﬂate în
funcțiune; odată cu creșterea, învăţaţi-l cum să utilizeze sursele
de aprindere și să se comporte în
situaţii de pericol. Învățaţi copilul

Infracţiune piscicolă
constatată de jandarmi

Este vorba de doi bărbaţi, unul
în vârstă de 52 de ani, iar celălalt
în vârstă de 44 de ani din localitatea Cheșa. În urma măsurătorii,
s-a stabilit că plasa monoﬁlament
avea o lungime de 26,3 metri,
înălţimea de 2,2 metri, iar ochiurile plasei, de 4 pe 4 centimetri. Jandarmii au întocmit pentru cei doi

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe transmitem colegei noastre, Marcela
Toadere, la despărţirea de iubita sa mamă. Dumnezeu să-i
odihnească suﬂetul în pace.
Colectivul Companiei de Apă
Oradea. (798)



În aval de localitatea Cheșa

Duminică, 4 februarie 2018,
în jurul orei 18.00, echipajul de
jandarmi aﬂat în acţiune comună cu AJVPS Bihor, a surprins,
pe malul stâng al Crișului Negru, în aval de localitatea Cheșa,
două persoane care încercau să
amplaseze în apă o plasă monoﬁlament (setcă), interzisă la
deținere.



bărbaţi actele procedurale pentru
infracţiunea prevăzută la art.64,
lit. k din Ordonanța de Urgență nr.
23/2008 privind pescuitul și acvacultura.
Persoanele au fost conduse şi
predate la Postul de Poliţie din localitatea Cociuba Mare, împreună
cu plasa monoﬁlament care a fost
găsită asupra lor. 

următoarele reguli ce îi pot salva
viața în situații critice: dacă este
singur acasă, să părăsească imediat locuința și să anunțe un vecin
sau primul adult despre izbucnirea incendiului; dacă nu poate părăsi locuința, să telefoneze, dacă
are posibilitatea, la 112 (numărul
unic pentru urgențe) și să anunțe
evenimentul precizând adresa,
precum și faptul că este blocat în
casă, după care să iasă la fereastră și să strige după ajutor; să nu
se ascundă în dulap, sub pat sau
în alte locuri în care nu poate ﬁ
văzut de persoanele care intră în
locuință; dacă i-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol și să
se rostogolească până la stingerea
ﬂăcărilor; atunci când în încăpere
este fum, trebuie să se deplaseze
aplecat sau târâș pentru a evita inhalarea acestuia. Nu lăsaţi copiii
să aprindă focul sau să se joace la
elementele instalaţiilor de încălzire; supravegheaţi-i pe timpul zilei,
atunci când sunt funcţionale sobele; nu așezaţi pătuţurile copiilor în
imediata vecinătate a sobelor cu
sau fără acumulare de căldură; nu
lăsaţi copiii să se joace în apropierea aparatelor de încălzit sau preparat hrană; nu permiteţi copiilor
să se joace cu focul; nu încuiaţi
copiii în casă cu focul aprins în
sobă. 

S

decese



Suntem alături de colegul nostru Dan Flavius în aceste momente grele pricinuite de
decesul tatălui drag. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate. Colegii de birou din cadrul
Consiliului Judeţean Bihor.
(799)



Împărtăşim durerea
colegului nostru Dan Flavius,
la marea durere pricinuită de
moartea tatălui drag. Condoleanţe familiei. Colegii din cadrul Consiliului Judeţean Bihor. (800)

Împărtăşim durerea
colegei noastre, Marcela Toadere, şi ne exprimăm profunda
noastră compasiune în aceste
momente de tristeţe şi suferinţă, când se desparte de iubita
ei mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colegii din
Compartimentul Achiziţii Publice - Companiei de Apă Oradea. (797)



Odihneşte-te în pace
MIHA
dragă. Ai plecat dintre noi,
dar în gândul şi în inima mea
vei rămâne mereu vie. Fie ca
Dumnezeu să te aşeze de-a
dreapta Lui pentru a putea veghea de sus asupra familiei tale, fetelor tale dragi care
te vor plânge mereu şi pentru
a le da putere de a trece peste
această durere. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Mihaela.

comemorări



O inimă bună a încetat
să mai bată, după o grea suferinţă, un suﬂet bun s-a ridicat la
cer, iar noi cu inimile sfâşiate
de durere şi ochii înlăcrimaţi,
anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care ne-a fost iubită
mamă şi bunică
FLOAREA ZAMFIR.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 7 februarie, ora 14.00,
de la Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiica Marcela, nepotul George cu
Adelina.



Suntem cu toţii alături
de familia îndoliată la trecerea în neﬁinţă a soţiei, mamei
şi bunicii
FLORICA IVAN.
Dumnezeu să te odihnească în pace suﬂet blând. Sincere
condoleanţe. Proprietarii blocului 25 din Piaţa 1 Decembrie.
(810)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne despărţim de ﬁnul
nostru
IOAN IGNA,
din Oradea. Suntem alături
de ﬁna noastră Igna Sabina,
acum când îşi conduce soţul pe
ultimul drum. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Naşii Ciocic Aron şi Angela. (812)



Suntem alături de colega noastră, prof. Kiraly Eva,
la despărţirea de tatăl ei drag.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Conducerea şi colectivul Şcolii
Gimnaziale „Lucreţia Suciu”
Oradea. (813)



Tristă şi dureroasă este
pentru mine ziua de 6 februarie, când se împlinesc 23 de ani,
de când nişte oameni fără suﬂet şi credinţă te-au răpit, te-au
chinuit, te-au aruncat în câmpie
ﬁind în ger şi frig, acolo ai murit. Nu le-a fost milă de suﬂetul
tău, ﬁul meu drag
GHIŢĂ URSUŢA.
Firul vieţii tale s-a stins pentru veşnicie. Suﬂetul meu a fost
cernit de durere, mi-a împietrit
glasul şi lacrima. Pentru mine
suferinţa este groaznică şi dureroasă cât voi trăi. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Mulţumiri acelora care vor păstra o
clipă de aducere aminte. În veci
îndurerată mama Maria. (779)



Pios omagiu în amintirea dragilor noştri părinţi
IOAN
şi
ELISABETA REŞTEA,
trecuţi în veşnicie în urmă cu
17 respectiv 15 ani. Dumnezeu
să-i odihnească. Copiii Zorica
şi Nelu cu familiile lor. (815)



În 4 februarie 2018 s-a
împlinit un an de când bunul
nostru soț, tată și bunic ne-a
părăsit pentru totdeauna. Nu îl
vom uita niciodată. Odihnească-se în pace! Soția și ﬁii cu familiile.

