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Sărbătorile de iarnă, însoţite de obiceiuri şi tradiţii naţionale, sunt un prilej de
bucurie, armonie şi apropiere între oameni. Însă în acest interval, în care forfota
cotidiană încetineşte, pompierii, la fel ca alte structuri ce asigură liniştea şi siguranţa
comunităţii, veghează în continuare.
Pe timpul sezonului rece pericolul de incendiu creşte datorită suprasolicitării
sistemelor şi instalaţiilor de încălzire, a existenţei mai multor consumatori
electrici, ce depăşesc puterea instalaţiei electrice din locuinţă, dar de multe ori şi
din neglijenţa cetăţenilor sau nerespectarea măsurilor P.S.I.
Astfel, în această perioada Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,BANAT”
al judeţului Timiş desfăşoară acţiuni de prevenire a incendiilor, atât prin controale
efectuate la lăcaşurile de cult şi în unităţile de cazare şi alimentaţie publică
(restaurante, pensiuni, hoteluri), cât şi prin efectuarea de patrule prin localităţi, pentru
identificarea persoanelor fără adăpost şi prevenirea unor situaţii de urgenţă provocate
de hipotermie. Aceste acţiuni se desfăşoară împreună cu celelalte instituţii
responsabile cu ordinea şi siguranţa publică din judeţul Timiş, în cazul în care
temperaturile scad sub limita normală acestei perioade.
În timpul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,,BANAT” al judeţului Timiş dispune de un efectiv de 474 pompieri, de
serviciu în subunităţile I.S.U. Timiş şi pregătiţi pentru intervenţie, iar la nevoie,
numărul acestora poate fi suplimentat cu profesionişti din turele libere. În noaptea
dintre ani, în Piaţa Victoriei din municipiul Timişoara, respectiv în Piaţa Victoriei din
municipiul Lugoj, câte un echipaj de pompieri va asigura măsurile de prevenire şi
stingere a incendiilor pe timpul manifestaţiilor cu public numeros, care se încheie cu
un foc de artificii.
De asemenea, pompierii vor fi pregătiţi şi pentru intervenţia imediată în zonele
în care s-ar putea înregistra situaţii de urgenţă, generate de fenomene meteorologice
periculoase, specifice sezonului de iarnă.
La nivelul întregii ţări, peste 11.000 de angajaţi din cadrul structurilor
pentru situaţii urgenţă vor fi prezenţi, cu prioritate, în zonele în care vor fi
organizate manifestări publice de amploare, precum pieţele publice şi locurile unde se
vor organiza focuri de artificii. Totodată, vor fi intensificate şi finalizate acţiunile
preventive desfăşurate de pompieri în vederea depistării şi înlăturării stărilor de
pericol şi a potenţialelor cauze de incendiu.

Personalul I.S.U. Timiş vă urează sărbători fericite!
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