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În data de 22 Martie 2014, Crucea Roşie Cluj a organizat un exerciţiu complex de salvare pe
baza unui scenariu care a prevăzut o avarie la o amenajare hidrotehnică aflată pe raza satului
Cara, comunca Cojocna. Incidentul a constat într-o deversare accidentală dintr-un baraj de
retenţie cu scop de atenuare şi a avut ca rezultat o undă de viitură cu înălţimea de 2 m, un grup
de 9 cetăţeni care efectuau lucrări agricole de sezon şi care se aflau în imediata proximitate a
locului accidentului, fiind surprinşi de viitură.

  

Crucea Roşie Cluj prin Detaşamentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă a asigurat partea de
comandă şi control a acţiunii şi a participat cu două echipe de căutare-salvare cu misiunea de
localizare, deblocare şi evacuare spre Punctul de Prim Ajutor Medical, Triaj şi Evacuare şi
acordare de îngrijiri medicale raniţilor.

  

Eforturile de salvare au fost sprijinite de către partenerii noştrii, după cum urmează:
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- Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Cluj a facilitat deplasarea echipelor de intervenţie în
raionul de alarmă şi a susţinut acţiunile specifice de căutare;

  

- Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj a pus la dispoziţie autosanitare pentru transportul
asistat al victimelor înspre unităţile spitaliceşti;

  

- un pilot de motoparapantă aflat la comenzile aparatului sau de zbor a asigurat misiunea de
cercetare aeriană a raionului, marcând prin lansarea unei fumigene poziţia a două victime aflate
într-o zonă îndepartată a perimetrului de salvare;

  

- Transilvania Amateur Radio Emergency Service a asigurat suportul pentru partea de
comunicaţii de urgenţă;

  

- Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din localitate a asistat salvatorii noştrii pe partea
de brancardaj a victimelor.

  

Scopul exerciţiului a fost acela de antrenament şi de testare a modului de interacţiune
dintre diferitele instituţii participante, precum şi de verificare a capacităţii de răspuns a
forţelor şi mijloacelor implicate.

  

  

Informaţii suplimentare:
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Tel.:  Sediu - 0264 592 447

  

Director Bratu Simona - 0745 589 183

  

Psiholog Aluaşi Claudia - 0745 603 739

  

Asisten Social Anca Dan - 0753 020 907

  

E-mail: crucearosie.cluj@gmail.com  , crr_cluj@yahoo.com
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