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AL JUDEŢULUI TIMIŞ

INVITAŢIE LA POMPIERI!
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş îşi
deschide porţile pentru timişeni, marţi, 28.02.2011, între orele 09.00 – 13.00, la
sediul unităţii de pe strada Înfrăţirii nr. 13, Timişoara, pentru aniversarea Zilei
Protecţiei civile din România.

Anul acesta sărbătorim 79 de ani de la înfiinţarea primelor structuri de protecţie
civilă din România. Această aniversare vine însă într-un moment în care ţara noastră
este grav afectată de zăpezi, cu victime omeneşti, localităţi izolate, drumuri blocate,
locuinţe şi autoturisme avariate. Acum este timpul, mai mult ca oricând, să fim solidari
în faţa dezastrelor, să reflectăm asupra riscurilor ce ne pot pune în primejdie siguranţa şi
chiar viaţa şi să conştientizăm necesitatea comportamentului preventiv.
Cu această ocazie, porţile I.S.U. Timiş se deschid pentru toate categoriile de
public, dar în special pentru cei mici. Vizitatorii vor vedea o expoziţie a tehnicii şi
echipamentelor de intervenţie ale pompierilor, vor participa la demonstraţii ale
luptătorilor cu focul şi la concursuri între elevi, vor primi reviste şi pliante privind
prevenirea şi pregătirea împotriva dezastrelor şi vor urmări spoturi cu misiunile
instituţiei şi acţiunile reprezentative în situaţii de urgenţă. Câştigătorii concursurilor
între elevi, vor avea parte de diplome şi surprize.
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În plus, pentru prima dată anul acesta, atât acţiunile practice, cât şi cele teoretice,
se vor susţine în curtea unităţii. Pentru partea teoretică, cadrele I.S.U. Timiş au ridicat
un cort de campanie, cu dimensiunile de 5m x 5m, dotat cu sistem de încălzire şi
electricitate, în care vor fi primiţi vizitatorii, pentru a crea condiţii cât mai apropiate de
cele existente într-o situaţie de urgenţă.
Accesul în unitate se face numai pe baza cărţii de identitate sau a carnetului de
elev.

Vă aşteptăm cu drag!
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