CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STANESTI
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PLANUL DE INTERVENŢIE (DE RĂSPUNS)
LA SCOALA CU CLASELE I – IV GHIZDARU

Scoala cu clasele I – IV si Gradinita din localitatea Ghizdaru are o suprafaţă de 615
mp cu lungimea de 45 de m şi lăţimea de 15 m, are un nivel si este, compusă din:
- 5 sali de clasa;
- cancelarie profesori;
- camera pt depozitare ,,lapte si corn” ;
- arhiva ;
- laborator de informatica;
Clădirea este realizată din zidărie de cărămidă, pod şi acoperiş cu astereală din lemn
şi învelitoare din tabla.
Se învecinează cu :
- la N gospodarie populatie ;
- la S cu drum DC118
- la V cu gospodarie populatie
- la E cu gospodarie populatie
Încălzirea se realizează prin sobe cu acumulare de căldură având depozitul de lemne
în afara clădirii şcolii într-o magazie construită din lemn.
SCENARIU DE INTERVENŢIE
Incendiu a izbucnit la sala de clasa pe o suprafaţă 20 mp cu posibilităţi de propagare
la celelalte sali de clasa .
SITUAŢIA TACTICĂ GENERALĂ:
Prima intervenţie se realizează cu mijloacele din dotare, evacuarea persoanelor şi a
bunurilor materiale se realizează cu grupele şi echipele specializate constituite la nivelul
satului Ghizdaru , iar pentru lichidarea incendiului SVSU Stanesti, acţionează cu
stingatoarele de stins incendiu
- timpul mediu de alertare: în funcţie de anotimp şi de ora la care s-a produs situaţia de
urgenţă - 5-10 minute.
- timpul de răspuns are următoarele limite maxime:
1. la operatorii economici, din subordinea consiliului local, care prezintă risc ridicat - 15
minute;
2. în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă stabilit - 20 de minute;
Cea mai apropiată sursă de apă pentru alimentarea autospecialei ISU „Vlasca” al
judetului Giurgiu se află la o distanţă de 300 m. pe DC 118 inaltimea de alimentare fiind de
H 1, 56 m.
În situaţia în care capacitatea de răspuns a SVSU a fost depăşită, conform asigurării
graduale a intervenţiei se solicită sprijinul SVSU/SPSU cu care s-au încheiat
contracte/convenţii de intervenţie, sau după caz sprijinul structurilor profesioniste pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă.
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