
Accident grav in fata Postului de Politie Cristian
Accident grav pe DN 1, chiar in fata Postului de Politie. Un barbat de 34 de ani, din Brasov este in coma
de gradul 4, la spital. Medicii fac eforturi pentru a-i mentine semnele vitale. El a fost, de altfel, cel care a
produs accidentul. in timp ce se deplasa, ieri de dimineata, cu microbuzul din directia Sebes, spre Sibiu,
se pare ca barbatul a adormit la volan. A intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de un ansamblu TIR care
circula regulamentar spre Sebes. Desi soferul TIR-ului a incercat sa evite impactul, nu s-a mai putut face
nimic. " Din primele cercetari, se pare ca pe fondul oboselii la volan, soferul microbuzului a pierdut
controlul directiei de mers, a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal de ansamblul TIR. Şoferul TIR-ului a
fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. in urma accidentului, a rezultat ranirea grava a
soferului microbuzului, care a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean ", a spus Ana Maria Andreiu,
purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu. 
  
  Şoferul este in coma 
  
  Barbatul de 34 de ani, din Brasov, care conducea microbuzul, a ajuns la Spitalul Clinic Judetean Sibiu in
stare foarte grava, in coma de gradul 4. " La Unitatea de Primiri Urgente a fost adus un pacient, victima
unui accident rutier. Din primele investigatii medicale, barbatul are traumatism cranio-cerebral si multiple
fracturi. El este in coma de gradul 4 ", a spus Raluca Pusca, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic
Judetean de Urgenta Sibiu. 
  
  Din cauza acestui accident, Drumul National 1, intre Sibiu si Alba, a fost blocat la Cristian mai bine de
doua ore. in tot acest timp, politistii au deviat traficul rutier concomitent pe strazile din localitate. 
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