Update: O tÃ¢nÄƒrÄƒ Ã®nsÄƒrcinatÄƒ a fost rÄƒnitÄƒ Ã
accident rutier
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TânÄƒra rÄƒnitÄƒ în accidentul rutier petrecut în dimineaÈ›a zilei de joi, în Bascov, este însÄƒrcinatÄƒ în cinci luni. P
traumatismul cranio-cerebral, aceasta a acuzat dureri de spate, fiind transportatÄƒ la spital pentru investigaÈ›ii
medicale.

Potrivit anchetatorilor, de vinÄƒ pentru producerea accidentului este chiar piteÈ™teanca. Se pare cÄƒ aceasta nu s-ar
asigurat la schimbarea benzii de circulaÈ›ie, iar maÈ™ina pe care o conducea a fost acroÈ™atÄƒ de tirul condus în ac
direcÈ›ie de cÄƒtre un bÄƒrbat de 62 de ani, din Sibiu.

È˜tire iniÈ›ialÄƒ
UPDATE ora 10:00

Conform poliÈ›iÈ™tilor Serviciului Rutier ArgeÈ™, o tânÄƒrÄƒ piteÈ™teancÄƒ, în vârstÄƒ de 23 de ani, care condu
pe DN 7, din direcÈ›ia Bascov cÄƒtre A1, nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de circulatie È™i s-a lovit de un
autocamion. Tirul mergea în aceeaÈ™i direcÈ›ie È™i era condus de un bÄƒrbat de 62 de ani, din Sibiu.

TânÄƒra È™oferiÈ›Äƒ a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral minor.

Accident rutier produs între un autoturism È™i un tir în Bascov, în zona benzinÄƒriei SMART DIESEL. La faÈ›a locului inte
un echipaj SMURD de terapie intensivÄƒ mobilÄƒ.
CITEÈ˜TE È˜I
... Trafic îngreunat spre Bascov - Pieton lovit pe trecere
Din primele date, existÄƒ o singurÄƒ victimÄƒ care acuzÄƒ dureri la nivelul capului.

Sfaturi preventive:

DacÄƒ vÄƒ grÄƒbiÈ›i sÄƒ ajungeÈ›i la destinaÈ›ie, nu uitaÈ›i cÄƒ timpul este preÈ›ios pentru toatÄƒ lumea. ÈšineÈ›i cont c
eveniment rutier vÄƒ va consuma mult mai mult timp decât dacÄƒ vÄƒ deplasaÈ›i cu prudenÈ›Äƒ.

AcÈ›ionaÈ›i pedala de acceleraÈ›ie cu moderaÈ›ie È™i luaÈ›i în considerare cÄƒ partea carosabilÄƒ poate fi acoperitÄƒ cu p
cÄƒ puteÈ›i pune în pericol nu doar propria persoanÄƒ, ci È™i ceilalÈ›i ocupanÈ›i ai autovehiculului È™i pe ceilalÈ›i partic

Pietonilor le recomandÄƒm sÄƒ se asigure temeinic înaintea traversÄƒrii drumurilor, sÄƒ-ÅŸi sporeascÄƒ atenÅ£ia, sÄƒ evi
folosirea pÄƒrÅ£ii carosabile, mai ales în condiÅ£ii de vizibilitate redusÄƒ sau dupÄƒ lÄƒsarea întunericului.

Nu vÄƒ îngustaÅ£i câmpul vizual cu articole de vestimentaÅ£ie voluminoase ÅŸi traversaÅ£i prin locurile permise, dupÄƒ c
asiguraÅ£i cÄƒ ÅŸoferii au observat intenÅ£ia de a traversa ÅŸi fÄƒrÄƒ a vÄƒ grÄƒbi, pentru ca aceÅŸtia sÄƒ aibÄƒ timp
opri în condiÅ£ii de siguranÅ£Äƒ.

