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Exasperat în plină criză COVID-19, comandantul Centrului Județean de Conducere
și Coordonare a Intervenției (CJCCI) din județul Sibiu, inspectorul-șef ISU Cosmin
Balcu, spune, într-un interviu acordat cititorilor Libertatea, că ”nu pot conduce
urgențele pe stare de epidemie dintr-un județ întreg fără să știu exact bolnavii și
decedații de COVID-19. Vă imaginați că nici eu nu-i știu la timp?”.

Un militar care conduce starea de urgență se
revoltă: “Nu mai tac. E vorba de viața oamenilor,
nu de o pivniță inundată”
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De Cătălin Tolontan, Joi, 02 aprilie 2020, 08:15

Cosmin Balcu, inspector șef ISU Sibiu și șef CJCCI pe timpul stării de urgență:

De trei săptămâni atrag atenția că situația e gravă După
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Ce este CJCCI? Subordonat Centrului Național, condus de Raed Arafat, Centrul
Județean grupează toate forțele locale, de la SMURD, poliție, jandarmi și toate
celelalte, pe perioada epidemiei.

-Domnule inspector-șef, declarațiile dumneavoastră apărute ieri pe plan național,
date inițial pentru publicația sibiană Turnul Sfatului, au stârnit rumoare. Sunteți
comandant, sunteți militar, suntem în stare de urgență și, conform legii, sunteți șeful
operațiunilor din întregul județ Sibiu. 
-Da, tocmai că sunt militar! Uitați, eu am o carieră de militar în spate. Sunt absolvent al
Școlii militare de la Sibiu, Academia forțelor terestre cum se numea atunci. De 15 ani am
funcții de comandă și de 10 ani conduc ISU Sibiu. Știu ce spun și îmi asum. Nu e normal
să nu avem informațiile cine e pozitiv, de unde vine, cine au fost contacții. Am ajuns să
avem în Sibiu doi morți cerți de COVID-19 și eu să aflu informațiile din presă?

De trei săptămâni atrag atenția că situația e gravă. După
tragedia de la Siutghiol, din 2014, s-a decis că ISU va
conduce în astfel de situații care cer intervenție
complexă. Nu mi se pare normal să fiu pus să conduc fără
să cunosc datele oficiale legate de coronavirus.

Cosmin Balcu, inspector șef ISU Sibiu:
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-Mai exact, ce vă nemulțumește ca șef al ISU Sibiu? 
-Să dau oamenilor exemple. Un om sună la 112. Nu sunt simptome de COVID-12, merge
SMURD, îl ia, dar avem doar măști și mănuși. Asta e procedura, o respectăm. Îl ducem pe
bolnav la spital, la UPU. Trece un timp și, într-o zi, îl văd pe lista de decedați. Eu nu știu
că a avut COVID! Îl reperez că îmi amintesc vârsta și alte elemente. În condițiile astea,
cum să-mi protejez oamenii și, mai departe, pe cetățeni? Cum să nu știu eu, autoritate
locală, că omul a fost pozitiv?

-DSP trebuie să facă o anchetă epidemiologică. Și înțelegem că sunt reguli de la
Grupul de Comunicare Strategică că informațiile ajung întâi la București. Apoi se
întorc în județe. 
-Ajung la București ca să se comunice centralizat de acolo către public. Foarte bine, așa
s-a decis. Dar eu nu vreau situația din județ ca să o comunic public, ci ca să pot lucra, să
pot să asigur siguranța cetățenilor din județul Sibiu.

Nu sunt speriat de nimic, nu țin la scaunul meu, pentru
că în joc sunt lucruri mai importante. Avem o
responsabilitate enormă față de cetățean și de aceea
vorbesc.
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-Însă… 
-Stați să vă spun. Să nu-și imagineze cineva că eu ies să declar public toate acestea așa,
dintr-odată. Nu. Eu de multă vreme…

-De câtă? 
-De trei săptămâni. De trei săptămâni spun în toate ședințele de la Prefectură că nu
avem datele corecte și la timp. Dar DSP și domnul prefect joacă pe aceeași mână.

-Ce înseamnă asta? 
-Înseamnă că trebuie să lăsăm orice deoparte și să facem echipă. Să ni se dea
informațiile despre cei pozitivi. Abia de două zile ne vine un tabel de la DSP. Și tabelul
acela… În fine, îl mai completăm noi.

-Pentru cineva care ascultă e greu de crezut ce spuneți. Conform legii, conduceți
Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, practic autoritatea care
e responsabilă cu lupta cu epidemia.  

Cosmin Balcu, inspector-șef ISU Sibiu:

Fără date exacte nu putem. E vorba de cum protejăm
familiile celor bolnavi, angajații și comunitatea.
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-Da. Tocmai de aceea. Nu mai tac. E vorba de viața oamenilor, nu de o pivniță inundată.
Trebuie să ne trezim odată! Gata cu lucrul pe orgolii și care ești mai tare ancorat politic.
Avem nevoie de informații corecte și la timp. Altfel ajungem ca acum, când spunem
oamenilor că de ce se plimbă prin societate contaminați? Păi, acel om e nevinovat, de
unde să știe el că e bolnav?

Citeşte şi:

Coronavirus  Stiri Sibiu 

Medicii despărțiți de copiii lor din cauza coronavirusului vorbesc despre
chinuitoarea iubire la distanță. ”Te rog, mami, dă-mi măcar mâna”

Povestea voluntarului care a curățat de unul singur toaletele murdare din
internatul în care a fost băgat în carantină: “Am vrut să dau un exemplu”
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Coronavirus România: 4.057 cazuri confirmate / 3.475 active / 176 decese / 406 vindecate.
Pentru a afla mai multe informații, dați click pe județul dorit 

Exportă harta

URMĂREȘTE CEL MAI NOU VIDEO
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SHARE PE WHATSAPP SHARE PE PINTEREST SHARE PE FACEBOOK

VIDEO | Interviu cu Mircea Geoană, secretarul general
adjunct al NATO, despre pandemia de coronavirus și
țările din UE cele mai afectate
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Interviu cu infirmiera care s-a enervat
după ce Arafat a spus la Antena 3 că nu
au nevoie de echipament: ”Afirmația lui
Raed Arafat e de o inconștiență pură”
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un biocid nerecomandat de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, care omoară
bacterii, dar nu virusuri
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Un bătrân din județul Suceava, lăsat să
moară acasă, deși avea simptome de

05 APR
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Spitalul Județean Piatra Neamț a pus și
carne în cină după articolul Libertatea

05 APR
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Covid-19: “Ambulanţa ne-a certat că-l
aducem pe capul lor”
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LIVE UPDATE | Coronavirus în România:
4.057 cazuri de COVID-19 confirmate.
Numărul deceselor a ajuns la 176
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proprie răspundere. Ce verifică de fapt
polițiștii. Ce se întâmplă dacă ești
nesincer
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Cum poți fi consultat online de un
medic, în București. Platforma permite
și încărcarea de documente medicale și
eliberarea de rețete
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IA Speranță, pe măsură ce epidemia

încetinește în cele mai lovite țări din
Europa: ”Vedem luminița de la capătul
tunelului”
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Ștefan Mandachi a strâns peste 750.000
de euro „vânzând” centimetri de
autostradă
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IA Mama unui dintre bebelușii confirmați

cu Covid-19 din Timișoara: „Se
mușamalizează mult ce e acolo. DSP nu
își face datoria”
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Activează notificările Libertatea
și nu vei mai rata știrile

Simulările examenelor naţionale au
fost anulate. Elevii de clasa VIII-a şi a
XII-a vor face teste de antrenament
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spitale sunt puși să-și plătească
mâncarea
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