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BULETIN INFORMATIV
Pompierii militari la AeroNautic Show 2012 Surduc
anicula reprezintă unul dintr

39 de pompieri militari şi peste 10 mijloace de intervenţie sunt mobilizate duminică, 1 iulie 2012,
pe lacul Surduc din comuna Fârdea, pentru asigurarea măsurilor PSI pe parcursul show-ului
aeronautic Surduc 2012. Pompierii militari vor face şi o serie de demonstraţii pe apă şi uscat.

Aparate de zbor, ambarcaţiuni, echipamente nautice, maşini, tone de combustibil şi peste 10.000 de spectatori
asteptaţi duminică pe platoul din dreptul lacului Surduc, într-o zi cu temperaturi ce depăşesc 300 C.
Pentru buna desfăşurare a evenimentului, cadrele I.S.U. Timiş din Timişoara, Lugoj şi Făget se vor implica activ
în prevenirea şi limitarea oricărei situaţii de urgenţă ce ar putea surveni. Astfel, echipajele de pompieri se vor
afla atât pe pontonul din dreptul lacului, pentru a asigura zonele de alimentare cu carburant a ambarcaţiunilor,
cât şi pe pista de deasupra lacului, unde se desfăşoară decolarea – aterizarea avioanelor de agrement. Pentru
siguranţa cetăţenilor, a participantilor la exerciţiu dar şi a personalului propriu, la faţa locului se vor afla şi două
ambulanţe SMURD, pentru acordarea primului ajutor medical de urgenţă. În concluzie, pompierii militari vor fi
pregătiţi să intervină prompt în orice situaţie.
Pentru a face şi mai vizibilă prezenţa ISU Timiş la exerciţiu şi pentru a conştientiza cetăţenii asupra
complexităţii meseriei de pompier, echipajele de salvare vor fi angrenate, la rândul lor, în programul show-ului,
prin patru momente distincte:
•
•
•
•

Recuperarea unui proiectil rămas neexplodat din lac cu un echipaj de scafandri şi două bărci pneumatice
cu motor Yamaha;
Scoaterea unei maşini căzute în lacul Surduc cu ajutorul autospecialei pentru descarcerare grea şi a
echipajului de scafandri;
Stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată izbuncit în zona destinată publicului;
Salvarea unui paraşutist din lacul Surduc.

În calitate de partener la organizarea show-ului aeronautic Surduc 2012, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„BANAT” al judeţului Timiş, prin forţele şi mijloacele detaşate la faţa locului, va asigura toate măsurile PSI
pentru buna desfăşurare a evenimentului.

Situaţiile de urgenţă nu trebuie să devină dezastre!

