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BILANŢ ACTIVITATE OPERATIVĂ
perioada Sărbătorilor de Rusalii
(17 iunie 2016 , ora 19,00 - 21 iunie 2016, ora 07,00)

În acest an perioada Sfintelor Sărbători de Rusalii a fost o perioadădestul de agitată, în
ceea ce privește activitatea operativă și evenimentele speciale.
Astfel, în această perioadă SAJ-BN a asigurat activitate cu un număr mediu de 18
echipaje tip B2 (cu asistent medical)/pe 24 ore/județ şi 1 echipaj consultații la
domiciliu (cu medic)/ 24 ore/județ.
Dispeceratul Medical Județean Integrat ISU-SAJ a înregistrat un număr de 520 solicitări,
din care:
 495 (95,19 %) urgențe medico-chirurgicale
 25 (4,81 %) consultații la domiciliu.
Media intervențiilor, pe cele 7 ture de 12 ore ale perioadei sărbătorilor, a fost de 74,29
solicitări/12 ore, vârful activității înregistrându-se în tura de zi din 20 iunie 2016 (intervalul
orar 07.00 – 19.00), când au fost înregistrate şi deservite un număr de 98 solicitări /12 ore.
Din volumul total al solicitărilor de urgență (495 solicitări), un număr de 361 (72,93 %)
au fost deservite de echipajele de urgență din cadrul SAJ-BN, 134 (27,07 %) fiind alocate
echipajelor SMURD.
În această perioadă nu au fost înregistrate cazuri legate de valorile termice crescute.
Din nefericire, în aceste zile nu au lipsit nici incidentele deosebite:
 pieton lovit de autoturism pe Dealul Jelnei în dimineața zilei de 18 iunie 2016;
 accident rutier deosebit de grav, survenit pe raza localității Reteag, în noaptea de

18/19 iunie 2016, în care și-au pierdut viața doi tineri;
accident rutier în care au fost implicate 3 mașini pe raza localității Viișoara, în data
de 20 iunie 2016;
 accident rutier pe raza localității Colibița, în data de 20 iunie 2016;
 pieton lovit de autoturism în localitatea Jelna în data de 20 iunie 2016.
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