SIGHET: Sapte persoane, internate in spital dupa ce au fost lovite de un cal intr-o statie de autobuz
Miercuri, 06 Iulie 2016 17:39 - Ultima actualizare Miercuri, 06 Iulie 2016 18:29

Sapte persoane care se aflau intr-o statie de autobuz din municipiul Sighetu Marmatiei au
fost ranite, miercuri, de un cal care a iesit in fuga prin gangul unui bloc din apropierea locului
unde asteptau calatorii, relateaza Agerpres.
Persoanele ranite au fost preluate
de echipajele de la Ambulanta si SMURD si au fost transportate pentru ingrijiri medicale la
spitalul orasenesc.
Potrivit
unor surse medicale din cadrul Spitalului Municiapl Sighetu Marmatiei, toate persoanele
accidentate sunt stabile, iar unul dintre accidentati cu multiple traumatisme a fost trimis spre
Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare.

Agentul sef din cadrul Politiei Rutiere Sighetu Marmatiei Simion Craciun a declarat ca animalul
care a produs accidentul a fost lasat nesupravegheat de proprietar si a fugit prin gangul unui
bloc situat in vecinatatea statiei de autobuz.

&quot;Calul a lovit sapte persoane care se aflau in acel moment pe trotuar, in statia de autobuz.
A fost identificat proprietarul animalului si urmeaza a se efectua cercetari asupra cauzei
producerii accidentului si luarea masurilor conform legilor in vigoare&quot;, a spus Simion
Craciun.

Potrivit medicului specialist din cadrul UPU de la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, dr. Gelu
Mois, una dintre cele sapte persoane internate in urma accidentului a fost mutata pentru ingrijiri
medicale in SJU Baia Mare.

&quot;Majoritatea persoanelor accidentate in urma impactului cu un cal au plagi si traumatisme,
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iar una dintre persoanele cel mai grav accidentate a fost trimisa pentru ingrijiri de specialitate la
SJU Baia Mare. Toate persoanele internate sunt stabile medical&quot;, a spus Gelu Mois.

Proprietarul animalului va fi cercetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa.
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