
O casa din Cisnadie a sarit in aer. Doi copii sunt in stare critica
Doi copii, unul de 7 ani si altul de 4 ani, au fost raniti grav in urma unei explozii care a avut loc vineri
noaptea in Cisnadie. Se pare ca de vina a fost o acumulare de gaze, explozia manifestandu-se in
momentul in care unul dintre copii a aprins becul la baie.
  
  Cei doi copii au fost transportati de urgenta la Spital, insa medicii de la Sibiu au considerat ca micutii au
nevoie de ingrijiri medicale la Spitalul de Arsi Grigore Alexandrescu si un avion militar i-a transportat pe
cei doi copii la Bucuresti. Starea lor este foarte grava, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor lor de
supravietuire. 
  
  Explozia a distrus casa
  
  Explozia de vineri noaptea nu a fost urmata de un incendiu. Casa a fost distrusa in totalitate. Nimeni nu
mai are curaj sa intre, pentru ca in orice moment aceasta se poate prabusi. "Deflagratia nu a fost urmata
de incendiu, astfel incat fortele ISU nu au fost solicitate sa intervina. Copiii raniti sunt doi baieti in varsta
de 4 si 7 ani. Cel mic a suferit arsuri pe 30 la suta din suprafata corpului, iar cel mare pe 70 - 80 la suta
din suprafata corporala ", a declarat Silviu Albisor, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii
de Urgenta al judetului Sibiu. Cei doi copii raniti in explozie au fost transportati la Bucuresti cu o
aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, fiind asistati, pe timpul zborului, de o echipa
SMURD si de o echipa medicala militara, a informat MApN.
  
  Bunica copiilor, o femeie in varsta de 47 de ani, a suferit si ea arsuri la maini si a fost transportata la
Spitalul Judetean Sibiu.
  
  Şi casele vecinilor au fost afectate
  
  Mai multe case de pe strada au fost afectate de suflul exploziei. Unul dintre vecini, care locuieste la
cateva case de locuinta copiilor arsi, spune ca deflagratia a fost atat de puternica incat a crezul ca totul se
intampla in casa lui. " Eu locuiesc la cinci case distanta, dar s-a auzit bubuitura de parca ar fi fost la mine
in curte. Cand s-a produs explozia mi s-a deschis usa la camera. Cand am iesit in strada am gasit zidurile
cazute, bolovani, caramizi, pereti, peste tot in strada ", a declarat Ciceron Nebusoi, unul dintre vecini. 
  
  Oamenii spun ca le e teama sa mai intre in casa. Cel mai probabil, aceasta va trebui sa fie reconstruita,
intrucat s-a "miscat " cu totul. "E miscata placa de beton. E deplasata cam zece centimetri. Casa este
compromisa total. Nu stiu daca se mai baga cineva sa ia mobila, daca mai are curajul ", a declarat Nicolae
Tuta, o ruda a familiei care locuia in casa in care a avut loc explozia.
  
  Oamenii din zona spun ca in ultimul timp au avut loc lucrari la instalatia de gaze si ca e posibil ca de
acolo sa fi pornit problemele. Unul dintre vecini a spus ca atunci cand a venit acasa, se simtea miros
puternic de gaz. Societatea de distributie a gazelor naturale va trebui sa spuna, dupa verificari, de la ce a
avut loc explozia din Cisnadie. 
  
  E.On incearca sa afle ce s-a intamplat la Cisnadie
  
  Sambata dimineata, tot locul era impanzit de lucratorii E.On Gaz Distributie, care incercau sa afle de ce
a explodat casa. Reprezentantii societatii spun ca explozia din Cisnadie a fost cauzata de o acumulare de
gaze naturale, a carei sursa nu a fost insa determinata, mai ales ca nu se poate intra in imobil, acesta fiind
instabil. Echipele de interventie au mers pe strada Teilor din Cisnadie imediat dupa ce s-a anuntat
producerea exploziei, au sistat alimentarea cu gaze naturale a imobilului si au inceput cercetarile. (L.B.)
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