
Victime salvate de pe Valea Sadului
Toate fortele de salvare au intervenit pentru a-i ajuta pe cinci adolescenti rataciti pe munte sa ajunga
intr-o zona sigura. Cei cinci au plecat din tabara ieri de dimineata si nu s-au mai intors, iar ploile din
ultima vreme au rupt drumul de acces si au facut prapad pe Valea Sadului, acolo unde era asezata tabara.
Prietenii celor cinci "curajosi " s-au speriat si au sunt la 112. Imediat s-au format echipe mixte din echipa
canina si reprezentanti ai Crucii Rosii, antrenati sa salveze in situatii de urgenta. Pentru ca doua dintre
victime erau in zone unde nu s-a putut ajunge cu masina, a fost solicitat, de la Inspectoratul General de
Aviatie, un elicopter. Totul a fost doar un exercitiu pus la cale de Centrul Chinologic, pentru ca au vrut sa
vada cum se comporta cainii de cautare si de urma in astfel de conditii, dar si de Crucea Rosie, care a
adus in tabara "Lideri pentru Maine " peste 80 de voluntari din toata tara. Parteneri la acest exercitiu au
fost Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu, Salvamont Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi judetean
Sibiu, Inspectoratul de Politie Sibiu, Inspectoratul General de Aviatie, dar si reprezentantii Clubului Off
Road Sibiu. 
  
  
  
  Primii salvati
  
  
  
  Trei dintre victime au fost gasite nu departe de tabara. Toate aveau rani din cauza carora nu se puteau
deplasa. Cainii Centrului Chinologic au fost cei care le-au dat de urma, iar primul ajutor a fost acordat de
o echipa a Crucii Rosii. Membrii Clubului Off Road Sibiu au adus "victimele " la tabara, acolo unde a
fost format un cort medical si li s-au acordat in continuare ingrijiri medicale. 
  
  Pentru ca totul sa para cat mai real, reprezentantii Crucii Rosii au intrat si in rolul ziaristilor, cerand
permanent informatii cu privire la starea ranitilor si la motivele pentru care ei au parasit tabara. 
  
  
  
  Salvare pe calea aerului
  
  
  
  Pentru ca doua dintre "victime " erau in zone greu accesibile, dincolo de Riu Sadului, echipajele de
salvare care actionau la fata locului au solicitat un elicopter de salvare. Acesta a ajuns in zona in mai putin
de 10 minute, cu tot cu echipaj canin de la Centrul Chinologic. Şi de aceasta data, trecand peste zgomot
si peste stresul din avion, cainii salvatori au fost la inaltime si au reusit sa gaseasca victimele in timp
record. Cele doua persoane au fost transportate in siguranta cu elicopterul pana la cortul unde au primit
ingrijiri medicale. 
  
  
  
  Exercitiu reusit
  
  
  
  Potrivit reprezentantilor Centrului Chinologic Sibiu, exercitiu care a avut loc ieri a fost unul complet, cu
un scop extrem de important: salvarea de victime pe vreme nefavorabila. "Am intervenit prima data cu
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caini de serviciu, de salvare. in momentul in care acestia nu au mai putut continua cautarea, am apelat la
mijloace terestre cu masini de interventie in teren, furnizate de prietenii nostri de la Off Road Sibiu. in
momentul in care nici acestia nu au mai putut interveni, am apelat la fortele Ministerului de Interne, un
elicopter a transportat echipele canine in locul in care se actiona pentru salvare si au fost transportate
victimele. Actiunea s-a incheiat in momentul in care echipele canine s-au intors la baza�h a spus
comisarul sef de politie, Calin Sergiu Tataruca.
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