Cea mai mare tragedie din Bucuresti: Incendiu in clubul Colectiv - 27 de morti, cel putin 162 de raniti. Parc
Sâmbătă, 31 Octombrie 2015 05:26 -

Cel putin 27 de persoane - majoritatea adolescenti - au murit si alte peste 160 au fost
ranite in urma unui incendiu care a avut loc, vineri seara, in clubul Colectiv din sectorul 4
al Bucurestiului. Incendiul a izbucnit, potrivit mai multor martori, de la artificii folosite la
un concert care avea loc la acel moment.
Desfasurarea LIVETEXT a
evenimentelor:
4.50 Raed Arafat a
anuntat ca la interventia de la Clubul Control au participat 150 de persoane, numai de la
SMURD si pompieri. 29 de masini SMURD, 29 de masini de descarcerare si trei masini pentru
tratarea unor victime multiple au participat la interventie. De asemenea, Arafat a precizat ca
Armata are pregatite doua elicoptere si avioane de transport pentru victime, daca va fi nevoie.

3.15 A 27-a victima nu e inca identificata.

3.00: La aceasta ora marea problema este identificarea victimelor. La locul dezastrului au venit
familiile care-si cauta copiii disparuti

02.40 Ultima informare a Ministerului de Interne cu privire la bilantul victimelor incendiului: 27
de morti, 162 de raniti

&quot;La acest moment s-a finalizat interventia fortelor Ministerului Afacerilor Interne pentru
salvarea persoanelor surprinse de incendiului din zona centrala a Capitalei. Zona este
securizata de fortele Ministerului Afacerilor Interne pentru a putea permite procurorilor si
echipelor de criminalisti sa efectueze cercetarea la fata locului.

Pana la finalizarea tuturor procedurilor in astfel de situatii, continuam sa sprijinim Ministerul
Sanatatii in gestionarea acestei crize.

Toate persoanele care necesitau ingrijiri medicale au fost deja transportate cu ambulante si
echipaje SMURD la mai multe spitale din Bucuresti. Precizam ca primul apel la 112 a fost
inregistrat la ora 22.36, iar primele echipaje medicale de interventie au ajuns la fata locului la
22.43.
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La interventie au fost mobilizate toate fortele MAI, iar la Guvern este monitorizata intreaga
situatie de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta care functioneaza 24 de ore din
24.

Vicepremierul Gabriel Oprea a anuntat ca a solicitat sprijinul Ministerului Apararii Nationale
pentru utilizarea Spitalului Militar Central daca situatia o impune.

Ministrul afacerilor interne Gabriel Oprea impreuna cu secretarul de stat Raed Arafat au fost
deja la Spitalul de Urgenta Floreasca, la Spitalul Municipal si la Spitalul de Arsi, unde au fost
internate 93 de persoane ranite, pentru a se asigura ca exista capacitatea de interventie
necesara in astfel de situatii de criza.

Vicepremierul a convocat la sediul Guvernului Romaniei, sambata, 31 octombrie a.c., la ora
7.00, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, unde sunt reprezentate toate
ministerele si autoritati centrale cu competente in astfel de situatii.

La acest moment, 162 de persoane au fost transportate la urmatoarele spitalele: Spitalul
Floreasca, Spitalul de Arsi, Elias, Spitalul Militar, Sf. Pantelimon, Spitalul Judetean Ilfov, Sf.
Ioan, Bagdasar, Spitalul Municipal, Spitalul Coltea, Budimex si Spitalul Grigore Alexandrescu.

Din pacate, in urma incendiului 27 de persoane au decedat&quot;.
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