Update! Cazul persoanelor moarte dupÄƒ deratizare: Au
fost 15 apeluri la 112
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Au fost 15 apeluri la 112, de sâmbÄƒtÄƒ pânÄƒ luni, în cazul deratizÄƒrii de la TimiÈ™oara, precizeazÄƒ Serviciul de
TelecomunicaÈ›ii Speciale. 3 persoane au murit È™i mai multe au ajuns la spital, dupÄƒ ce într-un bloc a fost fÄƒcutÄ
deratizare, iar ISU spune cÄƒ acolo au fost detectate substanÈ›e neurotoxice.

?AtribuÈ›iile operatorilor 112 ai STS constau în preluarea apelurilor de urgenÈ›Äƒ, realizarea interviului primar È™
transferul acestora cÄƒtre agenÈ›iile specializate de intervenÈ›ie. În cazul de faÈ›Äƒ, apelurile au fost transferate cÄƒ
AmbulanÈ›Äƒ. Responsabilitatea operatorului 112 înceteazÄƒ dupÄƒ transferul apelului È™i informaÈ›iilor cÄƒtre a
intervenÈ›ie, acestea din urmÄƒ având atribuÅ£ii în gestionarea intervenÅ£iei, alocarea resurselor È™i monitorizarea
situaÈ›iei semnalate?, aratÄƒ un comunicat al STS.

Serviciul precizeazÄƒ cÄƒ instituÈ›ia nu deÈ›ine informaÈ›ii despre gravitatea, impactul sau dimensiunea cazuisticii c
privire la cazurile de urgenÈ›Äƒ gestionate de agenÈ›iile de intervenÈ›ie.

Patronul firmei care a efectuat deratizÄƒrile în cele douÄƒ blocuri de locuinÈ›e a fost reÅ£inut pentru ucidere din culp
vÄƒtÄƒmare corporalÄƒ.

Doi copii ÅŸi mama unuia dintre ei au murit la TimiÅŸoara, dupÄƒ ce au prezentat simptomele unei intoxicaÅ£ii. Alte 18
persoane sunt internate la spital. Primele date aratÄƒ cÄƒ blocul în care locuiesc cu toÅ£ii a fost deratizat recent.

Blocul din care doi copii, de 9 zile, respectiv de 3 ani, ÅŸi o femeie de 29 de ani au murit, din TimiÅŸoara a fost evacuat în
totalitate. 18 oameni au fost duÅŸi la spital pentru analize.
În blocul respectiv, începând de vineri au avut loc trei decese, respectiv doi copii de 9 zile ÅŸi 3 ani ÅŸi un adult de 29 ani.

?ExistÄƒ suspiciune unei cauze toxice. UPU SMURD a anunÅ£at DSP ÅŸi PoliÅ£ia. Din partea ISU TimiÅŸ s-a deplasat
echipajul CBRN pentru cercetare. La ora 14.00 a fost convocat Comitetul JudeÅ£ean pentru SituaÅ£ii de UrgenÅ£Äƒ ÅŸi sstabilit evacuarea întregului bloc (parter plus 4 etaje)?, anunÅ£Äƒ ISU TimiÅŸ.
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