
Din Italia, la spital in Sibiu
Cinci pasageri si soferul unui microbuz care se intorcea din Italia au ajuns la spital, in urma unui accident
care a avut loc marti de dimineata pe Drumul National 1, intre Bradu si Avrig. Dupa ce medicii le-au
acordat primul ajutor, cinci dintre persoane au putut pleca acasa cu recomandari, iar o persoana, o femeie
de 53 de ani, a ramas internata. "La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Sibiu au ajuns 6 persoane in urma unui accident rutier. Este vorba de 4 femei si 2 barbati cu varste
cuprinse intre 20 si 53 ani. Patru dintre acestia sunt din judetul Vrancea, unul din judetul Bacau si unul
din judetul Galati. Din cei sase pacienti, cinci au plecat cu recomandari si unul, o femeie in varsta de 53
de ani, din judetul Bacau, a fost internata in Sectia Chirurgie II, fiind diagnosticata cu traumatism
cranio-cerebral, traumatism toraco-abdominal, contuzii pulmonare bilaterale si plaga contuza buza
inferioara ", a declarat Decebal Todarita, purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta
Sibiu. 
  
  Purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, Luciana Baltes, a declarat, ca accidentul de pe DN 1, dintre Bradu
si Avrig, a fost provocat de soferul microbuzului, care nu a pastrat distanta regulamentara in mers.
"Accidentul s-a produs pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers pe o portiune de drum aflat
in lucru. Un autocar cu pasageri era oprit la semafor, iar soferul microbuzului nu a observat ca autocarul
este oprit si a intrat in el din spate ", a spus Luciana Baltes, purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu.
  
  Unul dintre pasagerii microbuzului, care, inainte de accident se afla pe locul din fata, in dreapta, spune
ca nu isi poate da seama cum de soferul nu a vazut autocarul, dar se gandeste ca e posibil ca acesta sa fi
fost obosit. Microbuzul venea din Italia, de unde pasagerii se intorceau de la munca. "Venim din Italia cu
pachete pentru familie si uite ce am patit. Eu nu stiu ce s-a intamplat, de ce nu l-a vazut. Poate o fi fost si
obosit. Dar am facut un popas in Alba, sa mancam si el nu a vrut sa coboare. A stat si a dormit. E vai de
capul nostru acum. Toti au fost dusi la spital. Eu stau aici si pazesc bagajele. E munca noastra aici. Speram
sa vina cineva sa ne ia. Toti erau plini de sange. Şoferul e cel mai grav ranit ", a spus Claudiu Tomita,
pasager in microbuz.
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