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BRESA DE SIGURANTA NATIONALA – Coronavirusul a penetrat pana si Serviciul Roman de Informatii.
Directorul SRI Eduard Hellvig a ordonat masuri de interceptare a coronavirusului dupa ce un ofiter a fost
confirmat pozitiv cu COVID-19. Exista riscul ca si alti lucratori SRI sa fi fost infectati. Angajatul SRI confirmat
cu virusul noii gripe ar fi fiul fostului ofiter MAI intors din Israel (Comunicatul)

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 12.03.2020 13:01

Nici chiar Serviciul Roman de Informatii nu a fost ocolit de coronavirus, oricat si-ar fi construit SRI o imagine de
institutie atotputernica si impenetrabila. Miercuri, 11 martie 2020, Serviciul a anuntat ca un ofiter al sau a fost
confirmat pozitiv cu noul coronavirus (COVID-19).

Dincolo de gluma, problema risca sa devina una de siguranta nationala daca nu este gestionata cum
trebuie – cu atat mai mult daca virusul noii gripe a ajuns inclusiv la ofiteri SRI responsabili cu
supravegherea sistemului de sanatate publica.

Din fericire, la fel ca toate comunicatele SRI, si acesta are un happy end: Directia de Sanatate Publica (DSP)
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Bucuresti si Directia Medicala din SRI au inceput sa identifice si sa izoleze toate persoanele cu care ofiterul intrase
in contact, in timp ce directorul SRI Eduard Hellvig (foto) a ordonat infiintarea unei comisii care sa monitorizeze
permanent situatia. Totul pe un fond de comunicare continua intre SRI si institutiile abilitate sa gestioneze
problema coronavirusului.

Inainte sa va prezentam comunicatul SRI, mentionam ca agentia de presa News.ro a scris ca angajatul SRI
depistat cu coronavirus ar fi fiul fostului ofiter din Ministerul Afacerilor Interne (actualmente angajat al DSP Sector
4) care s-a intors zilele trecute din Israel si aparent si-a contaminat intreaga familie cu virusul noii gripe.

Iata comunicatul SRI:

„In data de 10 martie 2020, un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu
noul coronavirus (COVID-19). Directia de Sanatate Publica Bucuresti, impreuna cu Directia Medicala din
SRI, au desfasurat o ancheta epidemiologica pentru identificarea si izolarea tuturor persoanelor cu care
acesta a intrat in contact. In prezent, situatia este sub control si au fost luate deja toate masurile prevazute
in astfel de cazuri.

Directorul SRI a dispus infiintarea unei comisii la nivelul Serviciului care va monitoriza permanent
implementarea tuturor masurilor necesare pentru limitarea raspandirii noului virus de catre persoanele
care au fost in contact cu pacientul confirmat cu coronavirus. SRI comunica permanent cu institutiile
abilitate pentru gestionarea problematicii COVID-19 si respecta cu strictete hotararile acestora”.
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