ULTIMA ORĂ - EXPLOZIE PUTERNICĂ la o firmă de prelucrare a lemnului din Sighetu Marmaţiei
Miercuri, 18 Noiembrie 2015 14:53 - Ultima actualizare Joi, 19 Noiembrie 2015 15:35

O explozie a avut loc în urmă cu aproximativ zece minute la o firmă de prelucrare a lemnului
din cartierul CIL din Sighetu Marmaţiei.
ACTUALIZARE - Explozia a fost atât de
puternică încât a zguduit o clădire aflată în zonă.

ACTUALIZARE 2 - La faţa locului se află echipaje de pompieri, ambulanţe şi poliţişti.

ACTUALIZARE 3 - Au fost, în realitate, două explozii. Prima a produs o flacără puternică.
Chioşcurile din piaţa ruşilor, aflată în apropiere, s-au zguduit din cauza suflului exploziilor.

ACTUALIZARE 4 - Potrivit unor surse, o persoană ar fi fost surprinsă înăuntru, însă informaţia
nu a fost confirmată oficial.

ACTUALIZARE 5 - Din informaţiile existente, o persoană a fost rănită grav, fiind transportată la
Centrul de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, pentru îngrijiri amănunţite,
iar alte patru intoxicate cu fum, la care echipaje SMURD şi ale Ambulanţei le acordă primul
ajutor pe loc. Exploziile au avut loc la o hală industrială de producţie.

ACTUALIZARE 6 - Alte patru intoxicate cu fum, la care echipaje SMURD şi ale Ambulanţei le
acordă primul ajutor pe loc. Exploziile au avut loc la o hală industrială de producţie.
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ACTUALIZARE 7 - Victima, care lucra la un utilaj, a suferit arsuri la nivelul feţei şi membrelor
superioare. Medicii au decis transferul său la Spitalul Judeţean Baia Mare, pentru a evita
complicaţiile.

Pacientul se află în afara oricărui pericol și, potrivit medicului șef al Secției de Chirurgie
Plastică, va fi externat în cursul săptămânii viitoare.

Material în curs de actualizare pe
InfoMM.ro

Foto: arhiva

2/2

