ULTIMA ORA: Accident mortal la Axente Sever
O femeie de 69 de ani si-a pierdut viata marti dimineata dupa un grav accident rutier petrecut pe raza
localitatii Axente Sever. Soferul autoturismului in care se afla femeia decedata spune ca incercat sa evite
un alt autoturism care circula din sens opus si care ar fi intrat pe sensul sau de mers, a virat la dreapta si
s-a izbit de un cap de pod. Potrivit Politiei Rutiere, viteza ar fi fost de vina pentru accident. 3 persoane au
ramas incarcerate in autoturism, pentru salvarea ranitilor intervenind un echipaj de Descarcerare de la
Medias. De asemenea, mai multe echipaje ale Ambulantei Medias si SMURD Copsa Mica si Medias au
intervenit pentru acordarea primelor ingrijiri medicale persoanelor ranite. In ciuda manevrelor de
resuscitare efectuate timp de aproape o ora, femeia de 69 de ani a decedat. Alte doua persoane ranite au
fost transportate la Compartimentul Primire Urgente al Spitalului Municipal Medias. "Din primele
cercetari efectuate la fata locului, politistii Serviciului Rutier au stabilit faptul ca un barbat de 36 de ani,
domiciliat in judetul Olt, in timp ce conducea autoturism pe DN 14, avand directia de deplasare Sibiu ?
Medias, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, pierde controlul asupra directiei, paraseste partea
carosabila si intra in coliziune cu un cap de pod. In urma accidentului a rezultat decesul unei femei de 69
ani, pasagera pe locul din dreapta fata, precum si ranirea grava a conducatorului auto si a celor doi
pasageri aflati pe locurile din spate (73 si 42 de ani), toti domiciliati in judetul Olt", explica subcomisarul
Luciana Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu.
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