Un copil de 11 ani a fost accidentat mortal de o maşină, la Teceu Mic
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Tragedie fără margini la Teceu Mic, comuna Remeţi. Un copil în vârstă de numai 11 ani din
localitate şi-a pierdut viaţa în după amiaza zilei de marţi, 25 octombrie.
Băiatul a fost
surprins şi accidentat de un autoturism după ce s-a dat jos din microbuzul şcolar. La faţa locului
s-au deplasat forţe de intervenţie. Copilul a fost transportat de urgenţă la Unitatea de Primiri
Urgenţe al Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei. În pofida manevrelor de resuscitare
efectuate, medicii au fost nevoiţi să constate decesul.

“Băiatul a fost adus cu leziuni incompatibile cu viaţa. A suferit multiple traumatisme, la nivelul
capului, al toracelui şi al organelor interne. Cu toţii am fost foarte marcaţi de tragedie”, au arătat
cadrele medicale de urgenţă.

ACTUALIZARE - Poliţie: “A traversat prin loc nepermis, fără să se asigure”

Traversarea neregulamentară poate avea consecinţe dintre cele mai grave, au arătat
reprezentanţii IPJ Maramureş, care au demarat o anchetă în acest caz. Potrivit acestora, copilul
în vârstă de 11 ani a traversat strada prin loc nepermis şi fără să se asigure, fiind accidentat
mortal de un autoturism.

“Marţi după-amiază, la ora 15.00, poliţia a fost sesizată că pe DN 19, în localitatea Teceu Mic a
avut loc un accident de circulaţie. Din cercetările efectuate de poliţişti s-a stabilit că un bărbat
de 32 de ani din Remeţi, care se deplasa cu un autoturism pe raza localităţii Teceu Mic, a
surprins şi accidentat un băiat de 11 ani care s-a angajat în traversarea drumului prin loc
nepermis şi fără să se asigure. În urma leziunilor suferite, băiatul a decedat. Conducătorul auto
a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.
Cercetările continuă”, au arătat reprezentanţii IPJ Maramureş.
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