
Salvarea unor adolescenti - exercitiu pentru testarea limitelor
Zeci de tineri, care se aflau intr-o tabara cu corturile in zona Riu Sadului, sunt in alerta. Cinci dintre
prietenii lor au plecat in recunoasterea zonei. Din cauza unei furtuni puternice, drumul din localitate s-a
rupt, la fel si barajul din zona. Tinerii, speriati ca nu mai stiu nimic de colegii lor, au sunat imediat la
112. Zeci de echipaje pornesc in cautarea lor. 
  
  Din fericire, este doar un scenariu pus la cale de Centrul Chinologic si Crucea Rosie Sibiu, care vor
organiza un astfel de experiment pentru testarea limitelor lor, dar si ale echipajelor canine pe care Centrul
Chinologic Sibiu le pregateste. 
  
  Peste limite
  
  Tabara Crucii Rosii Sibiu va avea loc in perioada 1 - 7 august. Zeci de voluntari vor participa, iar toti
vor fi cazati in corturi de campare si vor trai in mediul natural. Exercitiul pus la cale cu Centrul
Chinologic va avea loc joi, 4 august, si este unul de salvare a oamenilor care se afla in primejdie. Cainii
din dotarea centrului, singurii care pot scotoci zona sau care pot merge dupa mirosul uman vor merge sa
ii salveze pe cei disparuti. "Suntem foarte bucurosi ca Centrul Chinologic ne va fi partener la aceasta
tabara. Crucea Rosie are un detasament de salvare de la dezastre si cu aceasta ocazie ne vom pune si noi
in valoare ceea ce stim sa facem ", a spus Raluca Morar, directorul Crucii Rosii Sibiu. 
  
  20 de echipe om-caine, ale Centrului Chinologic Sibiu, isi vor testa limitele la tabara "Sadu 2011 ".
"Noi ne pregatim tot timpul prin exercitiu. incercam sa simulam astfel de situatii, pentru ca atunci cand ne
confruntam cu situatii reale, cum s-a mai si intamplat, sa actionam cu rezultate foarte bune ", a spus
comisarul sef Crisan Mucenic Lazureanu, directorul Centrului Chinologic Sibiu. 
  
  Cinci scenarii
  
  Cand s-au gandit sa infiinteze acest proiect, reprezentantii Centrului Chinologic Sibiu au avut la baza 5
scenarii, dintre care l-au ales pe cel mai bun si l-au completat cu detalii importante de la celelalte.
Exercitiul care va avea loc joi, 4 august, are loc in timpul unei tabere de adolescenti, in care se vor afla
aproximativ 70 de persoane. 
  
  Alaturi de Centrul Chinologic Sibiu si Crucea Rosie, vor participa la exerictiul de salvare echipaje de la
Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu, de la Inspectoratul General de Aviatie, de la Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgenta si Salvamont.
  
  Diana GiLEA
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