
Лондон: Више од 50 повређених у пожару који је захватио зграду од 27 спратова, најмање шест људи страдало
среда, 14 јун 2017 13:07

Касно ноћас букнуо је пожар у западном Лондону, у згради са 27 спратова и 120 станова
  Није познато колико људи је било у згради у тренутку када је ватра букнула, али
британски медији наводе да је у њој живело око 600 људи.

  

  

12.43 - Полиција саветује грађане да не прилази области око зграде и моли их за
стрпљење. Како су навели, велики број њихових припадника асистира ватрогасној
бригади.

  

12.17 - Полиција је саопштила да је најмање шест људи страдало у пожару. Како су
навели, вероватно то није коначан број.

  

12.06 - Стручњаци на терену су утврдили да се зграда неће срушити, кажу из лондонске
ватрогасне бригаде. Наш ватрогасци и спасиоци су још у згради, користе штитове да би
се заштититили од делова који отпадају, саопштили су.
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  12.00 - Један мушкарац је успео да ухвати бебу коју је мајка бацила са 10. спрата како бије спасила од пожара.  11.24 - Градоначелник Лондона Садик Кан је изјавио да се много људи води каонестало, преноси АФП. Он је навео да пожар гаси око 250 ватрогасаца, а да је на лицуместа око 100 здравствених радника.  11.22 - Међу особама које се воде као нестале су и деца и стари, наводи Телеграф.  11.07 - У тренутку избијања пожара у згради је било око 600 људи, јавља британскиТелеграф.  11.03 - Британски Црвени крст и њихови волонтери помажу станарима зграде у пожару,а побринуће се да организују смештај за њих у сарадњи са локалном заједницом ихуманим људима.  10.50 - Комесарка ватрогасаца Дени Котон рекла је новинарима да су ватрогасци стиглидо 21 спрата. Она, међутим, није саопштила нове податке о жртвама.  10.20 - Лондонски ватрогасци кажу да је ватра захватила све спратове од другог доврха Гренфелл Тоwера.  Неки људи остали су остали заробљени у становима, и с прозора на вишим спратовимапокушавају дозвати помоћ, јављају британски медији. Евакуација станара је у току.    09:21 - Потврђено да има жртва  У пожару има настрадалих, изјавила је данас комесарка ватрогасне бригаде у ЛондонуДени Котон.  -Јако ми је жао што морам да кажем да има жртава. Не могу да кажем колико тачно уовом тренутку - рекла је Котон и додала да је ово најгори пожар који је видела упоследњих 29 година и да је захватио све спратове.  Према непотврђеним наводима, најмање једна особа је погинула, пише "Дејли мејли".  09:14 - Забробљени покушавају да се спасу на све начине: везују чаршаве, скачу сазграде...  Очевици наводе да су чули вриску са горњих спратова док се пламен ширио, а једаночајни станар је махао белом тканином са прозора на највишем спрату, док медијинаводе да неки људи искачу кроз прозор! "Мирор" пише да је се на горњим спратовимазграде и даље види људи који у очају дозивају помоћ, док "Дејли мејл" наводи дастанари у очају везују чаршаве један за други покушавајући да преко њих изађу изсолитера који и даље гори. Један од спашених станара испричао је да је видео једногчовека како скаче са десетог спрата. "Дејли мејл" наводи да је једна петогодишњадевојчица извучена из зграде, али више детаља није познато.  Како јављају британски медији, има више од 50 повређених, а многи станари су и даљезаробљени у 27-спратном Гренфел тауеру! "Мирор" пише да је 20 екипа хитне помоћи налицу места и да се повређени и даље превозе у болницу. Тежина повреда које су добилиза сада није позната.  08:51 - Зграда сваког часа може да се сруши  Дим пожара који и даље није угашен види се са километра удаљености, пише Би-би-си идодаје да је након неколико сати колико солитер већ гори зграда сваког часа може дасе уруши. Спасилачке екипе настављају да евакуишу станаре који излазе на улице упиџамама јер је пожар избио док су сви спавали.  - Пожар је избио на другом и 27. спрату - навели су ватрогасци и додали да су у помоћпозвани ноћас око 1.00.  Евакуација и даље траје. Зграда има 120 станова, али се не зна се колико се људиналазило у њој у тренутку избијања ватре.  Избезумљени чланови породица људи који се и даље налазе у згради покушавају да ихдозову, а полиција их упуће у оближњи ресторан где се некима од повређених указујепомоћ.  - Ватра је захватила спратове од другог до 27-ог. Букнула је као бакља - саопштила јеВатрогасна служба на Твитеру, док ватрогасци на лицу места кажу да су успели даевакуишу станаре до 11-ог спрата, истичући да су услови изузетно тешки и да је реч оозбиљном инциденту. Четири сата након што је пријављен пожар, и даље се можевидети да је више спратова у пламену, а зграду окружују густ црни дим.  Може се видети и како велики делови зграде падају са Грефел тауера, стамбеног блокаизграђеног 1974. у радничком насељу у северном делу четврти Кенсингтон, недалеко одНотинг хила.  08:14 - Евакуишу се и станари оближних зграда  Полиција евакуише и оближње зграде из страха да их не оштете делови који отпадају саоблакодера у пламену, а затворила је и део аутопута А40, прометне саобраћајнице којаводи ка центру Лондона. Такође је затворена линија метроа која пролази испод течетврти. Градоначелник Лондона Садик Кан је изјавио да је реч о "озбиљноминциденту".  Зграда са 120 станова изграђена је 1974. године и налази се у северном Кенсингтону,који се сматра једним од елитнијих лондонских квартова. На лице места је упућено вишеод 200 ватрогасаца и 400 возила. За сада се не узрок пожара.    Више од 200 полицајаца гаси пожар  Више од 200 ватрогасаца рано јутрос гаси стравичан пожар који је захватио зграду од27 спратова у западном делу Лондону где има више од 30 повређених повређених,саопштиле су британске спасилачке екипе. Страхује се да ће тај број бити много већи јерје велики број станара и даље заробљен на вишим спратовима зграде који су и даље упламену.    BREAKING NEWS: HUGE FIRE AT A APARTMENT BUILDING IN LONDON WITH PEOPLETRAPPED. pic.twitter.com/5uPM3hbn2M  — Breaking News Feed (@pzf) June 14, 2017    Како јављају британски медији, има више од 30 повређених, а многи станари су и даљезаробљени у 27-спратном Гренфел тауеру!  - Неколико особа је задобило повреде различитих врста - навела је лондонска полицијаи додала да две особе имају дисајне сметње због дима.  Спасилачке екипе настављају да евакуишу станаре који излазе на улице у пиџамама јерје пожар избио док су сви спавали.  - Пожар је избио на другом и 27. спрату - навели су ватрогасци и додали да су у помоћпозвани ноћас око 1.00.  Евакуација и даље траје. Зграда има 120 станова, али се не зна се колико се људиналазило у њој у тренутку избијања ватре.    Очевици наводе да су чули вриску са горњих спратова док се пламен ширио, а једаночајни станар је махао белом тканином са прозора на највишем спрату, док медијинаводе да неки људи искачу кроз прозор!  Избезумљени чланови породица људи који се и даље налазе у згради покушавају да ихдозову, а полиција их упуће у оближњи ресторан где се некима од повредјених указујепомоћ.  ББЦ наводи да је непозната судбина "значајног броја људи".  - Ватра је захватила спратове од другог до 27-ог - саопштила је Ватрогасна служба наТвитеру, док ватрогасци на лицу места кажу да су успели да евакуишу станаре до 11-огспрата, истичући да су услови изузетно тешки и да је реч о озбиљном инциденту.  Четири сата након што је пријављен пожар, и даље се може видети да је више спратовау пламену, а зграду окружују густ црни дим.  Страхује се да би цела зграда, која је скоро у потпуности у пламену, могла да се обруши,јавља ББЦ.  Може се видети и како велики делови зграде падају са Грефел тауера, стамбеног блокаизградјеног 1974. у радничком насељу у северном делу четврти Кенсингтон, недалеко одНотинг хила.  Полиција евакуише и оближње зграде из страха да их не оштете делови који отпадају саоблакодера у пламену, а затворила је и део аутопута А40, прометне саобраћајнице којаводи ка центру Лонодна.    MORE: 20 ambulance crews arrived at #GrenfellTower   #WestLondonFire https://t.co/8qxK5FFBSd pic.twitter.com/JVuxB3QUIp  — RT (@RT_com) June 14, 2017    Такође је затворена линија метроа која пролази испод те четврти.  Градоначелник Лондона Садик Кан је изјавио да је реч о "озбиљном инциденту".  Зграда са 120 станова изграђена је 1974. године.  На лице места је упућено више од 200 ватрогасаца и 400 возила.  За сада се не узрок пожара.  (Бета, Блиц, Н1)  
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