
Accident cu raniti la Micasasa
Şase tineri si-au vazut moartea cu ochii joi dimineata in jurul orei 1.30, la Micasasa. Cei sase, dintre care
patru din localitatea Manarade si doi din Şeica Mica se aflau intr-un Ford Escort, iar la un moment dat
soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba, a rupt un gard si s-a izbit violent de un copac. Şoferul,
destul de bine baut, si ceilalti cinci pasageri din masina au fost raniti, trei fiind in stare grava. Doua dintre
persoanele ranite mai usor au plecat spre casa de la locul accidentului, ele fiind preluate ulterior de
asistentii medicali, la solicitarea unei rude a acestora. Mai multe echipaje de la Ambulanta si SMURD au
plecat spre Micasasa pentru a prelua ranitii. "A fost o interventie destul de dificila, pentru ca initial a fost
vorba despre patru victime, iar pe parcurs a rezultat ca au fost sase victime. Acestia au venit dinspre Blaj
spre Micasasa si, la Micasasa, s-au izbit cu autoturismul de un pom de pe marginea drumului. in urma
accidentului a rezultat vatamarea tuturor pacientilor, toti suferind traumatisme cranio-cerebrale ", ne-a
spus Catalin Bobar, din cadrul SMURD Copsa Mica. Trei dintre tineri s-au ales cu rani grave la cap, ochi
si la membrele superioare si inferioare. Politistii rutieri sositi la fata locului au stabilit ca soferul, pe
fondul consumului de alcool, a pierdut controlul volanului si a intrat in copac. "La fata locului am
constatat ca un autoturism care circula dinspre Blaj, in localitatea Micasasa, intr-o curba destul de
periculoasa la stanga, din cauza neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu mazga, a derapat si a intrat
intr-un pom. in urma impactului a rezultat vatamarea corporala a conducatorului auto si a cinci pasageri
care se aflau in autoturism. in urma testarii cu aparatul alcooltest, a rezultat faptul ca persoana aflata la
volan avea o concetratie alcoolica de 0,45 miligrame/litru alcool pur in aerul expirat ", a declarat agentul
sef principal Florin Dragan, din cadrul Politiei Rutiere Medias. Lucratorii de politie incearca acum sa
stabileasca toate imprejurarile in care s-a produs acest eveniment rutier.
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