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Експлозија гаса изазвала је пожар у комплексу лабораторије у Русији у којој се налази
низ различитих вируса од великих богиња до еболе, саопштиле су локалне власти.

  

  

Како преноси Гардијан, државни истраживачки центар за вирусологију и биотехнологију
демантовао је да су се због ватре вируси нашли у ваздуху међу становницима.

  

У једном од највећих светских центара за истраживање вируса, смештеном у Сибиру,
наводно је избио пожар након што се догодила изненадна експлозија у том постројењу
познатом по томе што се у њему чувају узорци еболе, ХИВ-а, антракса и других вируса,
преноси РТ.

  

Ситуација се брзо развила из обичног хитног случаја у велики инцидент, јер су
експлозија и пожар захватили руски истраживачки центар за вирусологију и
биотехнологију, познатог као "Вектор институт".
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Лабораторија је позната по томе што је развила вакцине против еболе и хепатитиса, као
и по проучавању епидемија и општих проблема око имунологије.

  

За време Хладног рата веровало се да је део сада већ пропалог совјетског програма
биолошког оружја, што значи да се неки од најопаснијих врста вируса – укључујући
богиње, еболу, кугу и антракс још увек чувају у згради Института.

  

Експлозија се догодила током поправки на петом спрату лабораторијског комплекса
"Вектор" који се налази у месту Колцово у Сибиру. У време Хладног рата овде су се
налазила тајна хемијска оружја, а данас је једно од главних центара за истраживање
болести у Русији.

  

Један од радника је задобио опекотине трећег степена након експлозије која је разбила
сва стакла унутар комплекса. Према наводима, ватра се раширила кроз вентилациони
систем и проширила се на 30 квадратних метара када је угашена.

  

(Н1, rt.com)
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