BULETIN INFORMATIV
Zăpada şi ţurţurii de pe acoperişuri, capcane pentru trecători
Pompierii militari ai judeţului Timiş recomandă cetăţenilor să evite
deplasarea pe sub streşinile clădirilor, astfel încât să evite eventualele accidente
provocate de căderile de zăpadă, ţurţuri sau sloiuri de gheaţă.

Acumulările masive de zăpadă şi de gheaţa din ultima perioadă au provocat
probleme la nivelul judeţului Timiş, pompierii militari fiind solicitaţi în numeroase
rânduri pentru acordarea primului ajutorul medical de urgenţă în cazul persoanelor care
sufereau de hipotermie şi pentru transportul persoanelor din localităţile izolate.
Şi dacă codul galben de ninsoare şi viscol a încetat şi temperaturile au început să
crească, cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Timiş se
confruntă cu o nouă problemă: alunecarea zăpezii şi desprinderea sloiurilor de gheaţă,
care pot provoca răniri grave.
De la începutul anului şi până în prezent I.S.U. Timiş a fost solicitat la un număr
de 49 de cazuri de degajare zăpadă de pe acoperişuri, ţurţuri şi sloiuri de gheaţă de pe
streşini şi burlane de apă. Majoritatea solicitărilor a fost în municipiul Timişoara, la
instituţii publice (spitale, facultăţi, şcoli şi lăcaşuri de cult), dar au existat şi apeluri
lansate de către persoane fizice, aflate în imposibilitatea de a realiza degajarea pe cont
propriu, fie dion cauza înalţimii clădirilor, fie din cauza dizabilităţilor fizice. La nivelul
municipiul Lugoj au fost înregistrate 3 apeluri privind degajarea de ţurţuri şi zăpadă.
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Cu toate că dezăpezirea şi îndepărtarea ţurţurilor este o obligaţie prevăzută de
lege, ce revine fiecărui cetăţean în parte, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
judeţului Timiş nu dispune de echipamente specializate pentru astfel de acţiuni,
pompierii militari au răspuns pozitiv tuturor apelurilor şi au intervenit la toate cazurile
în care era pusă în primejdie siguranţa şi viaţa cetăţenilor. Astfel, pregătiţi cu căngi şi
fierăstraie, pompierii militari au pornit cu autoscara mecanică la fiecare solicitare,
îndepărtând, rând pe rând, pericolul.
Pentru a evita producerea unor evenimente foarte grave, care să pericliteze viaţa
timişenilor, pompierii militari vin cu următoarele recomandări:
• Proprietarii de imobile şi administratorii de clădiri trebuie să degajeze
zăpada şi ţurţurii de pe acoperişuri şi streşini, în condiţii de siguranţă,
înainte ca acestea să cadă asupra trecătorilor, rănindu-i;
• Proprietarii de imobile şi administratorii de clădiri trebuie să degajeze
zăpada din imediata apropiere a clădirilor, pentru a evita, odată cu topirea
zăpezii, inundarea subsolurilor şi slăbirea structurii de rezistenţă a
clădirilor;
• Cetăţenii trebuie să manifeste atenţie la circulaţia pe trotuare şi să evite, pe
cât posibil, deplasarea pe sub streşinile încărcate de ţurţuri şi zăpadă, astfel
încât forţa de impact produsă prin căderea zăpezii să nu îi accidenteze;
• Proprietarii de autoturisme trebuie să manifeste atenţie la realizarea
parcării, astfel încât să se reducă riscul avarierii acestora prin căderi de
ţurţuri sau zăpadă.
Pentru personalul inspectoratului, fiecare viaţă contează!
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