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ЕТИКЕТИ COVID-19 РУМЪНИЯ УБИЙСТВО

СВЯТ

Работещ в отделение за Окръжна
болница в Румъния: Убивахме
пациентите с Ковид в тежко
състояние

В. „Ромъния либера“ пише за потресаващ случай в град Сибиу, където
прокуратурата се е самосезирала след твърдения на бивш служител на
Окръжната болница за спешна помощ, който разказал, че пациенти с COVID-19 в
интензивното отделение на болницата са били убивани.

Свидетелят, който е работел в отделението за интензивна терапия, твърди,
че самият той също е убивал хора. Свидетелят е пожелал да остане анонимен,
пише БТА.

Главният прокурор в прокуратурата към трибунала на Сибиу Йон Вещемян е
заявил пред агенция „Медиафакс“, че е образувано дело за убийство в
Окръжната болница за спешна помощ в Сибиу. „Засега сме се самосезирали
служебно за извършване на престъплението убийство. Разследването се води
срещу неизвестен извършител“, каза Вещемян.

Разследването е стартирало въз основа на разказаното от бивш служител в
интензивното отделение на болницата за местната медия „Турну Сфатулуй“.
Той твърди, че пациенти в тежко състояние с COVId-19 са били връзвани за
ръцете и краката, игнорирани от медицинските кадри, давани са им
успокоителни и по този начин пациентите умирали от задушаване. „Да,
убиват се пациенти. И аз съм убивал хора, защото работех там. Въпреки че с
всички сили опитвах да направя всичко възможно да не поставям инжекции с
успокоителни“, цитира в. „Ромъния либера“ казаното от свидетеля.

Същевременно румънските вестници съобщават, че в страната са
потвърдени два случая на бразилския вариант на коронавируса. Става дума за
двама мъже от Букурещ, като при единия не може да бъде уточнен
източникът на заразяване. Мъжът е на 38 години, от Букурещ, има
съпътстващи заболявания, но не е пътувал и не е имал контакт с потвърден
случай на COVID-19. Другият заразен с бразилския вариант е на 57 години от
Букурещ, също има придружаващи заболявания, но се предполага, че се е заразил
от свой колега. Националният институт за обществено здраве продължава
епидемиологичната анкета.

Здравните власти обмислят затягане на ограниченията на национално
равнище след увеличението на случаите на заразяване, като една от мерките
може да бъде удължаване на карантината през нощта, която ще започва от
22,00 ч., вместо от 23,00 ч., съобщава „Адевърул“.

Премиерът Флорин Къцу предупреди, че нещата ще се влошат, ако румънците
не спазват здравните препоръки и правила, а специалистите предупреждават,
че развитието на епидемията ще бъде брутално, пише вестникът. „Адевърул“
посочва, че интензивните отделения на болниците са пълни и цитира лекари,
според които допълнителните ограничителни мерки са необходими, защото
ситуацията с новите случаи е много тежка.

Премиерът Флорин Къцу заяви вчера, че е поискал от националния координатор
по ваксинационните дейности и от министъра на здравеопазването да ускорят
третия етап по имунизация. Този месец Румъния очаква да получи 2,6 милиона
дози ваксина, което е повече от първоначално очакваното, пише още
„Адевърул“.

Румънските вестници информират днес и за пожара, избухнал снощи в
психиатрична болница в южния град Крайова. При пожара пострадаха трима
медици, които са получили фрактури, след като скочили от първия етаж, за да
се спасят от огъня. Според първоначалната информация пожарът е възникнал
заради запален от пациентка дюшек. Огънят бе потушен, а общо 19 пациенти и
осем медици бяха евакуирани или сами се евакуираха от зданието.
Министерството на здравеопазването уточни, че клиничната болница по
невропсихиатрия в Крайова не е за COVID пациенти.

Източник: Petel.bg

10.03.2021

! !"#$% ! "#$%&''( ! )*+,,%- ! )%.%/-#0 ! 1+2,%-%3,

! !"#$% ! "#$%&''( ! )*+,,%- ! )%.%/-#0 ! 1+2,%-%3,

Катемирини: До часове
САЩ разгръщат
хилядна армия през
Гърция за защита на
България и Румъния

Премиерът на Канада
въведе закон, според
който банките ще
замразяват сметките
на всеки, свързан с
протестите

“Шпигел“: Германски
антиваксъри бягат
към България.
Превръщат
Черноморието в
бастион на
антиваксъри

Путин обяви, че
руската ваксина
„Спутник V“ е 100%
ефективна срещу
Омикрон

Проф. Кантарджиев:
Правете бустери –
това е защита срещу
Омикрона

Стефан Янев нито
потвърди, нито
отрече, че НАТО
планира да разположи
допълнителни сили в
България и Румъния

Ген. Тод Уолтърс иска в
България и Румъния да
бъдат разположени
допълнителни войски
на НАТО

Пфайзер: Ще трябва да
се ваксинираме всяка
година

Mирослав Ненков:
Новият здравен
министър да въведе
задължителна
ваксинация от 1
февруари
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Последни публикации

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Още публикации

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Путин нареди на
руските войски:
Засилете офанзивата в
Донецк
05.07.2022

Путин: Санкциите
срещу Русия могат да
доведат до
„катастрофални
последици“
09.07.2022

Путин: Това е начало на
кардинално скъсване със
световния ред по
американски образец
08.07.2022

Москва: САЩ трябва да
помнят, че Русия има
какво да си връща
обратно, например –
Аляска
07.07.2022

Лавров: Политиката на
САЩ цели да заличи
историческата памет
на българите
06.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Русия за отношенията с
България: Едно от най-
ниските нива за цялата
ни дълга обща история
07.07.2022

Американският
институт за изследване
на войната: Русия се
готви за голяма
офанзива в Украйна
09.07.2022

Путин: Западът иска да
се бие с нас до последния
украинец и изглежда, че
всичко върви към това
08.07.2022

Медведев: Изправянето
на Русия пред съд може
да доведе до ядрена война
06.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022
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