
Вашингтон: Зграда Капитола евакуисана и затворена на кратко, након лажне узбуне због пожара неколико улица од зграде, полиција хитно прекинула пробу Бајденове инаугурације
понедељак, 18 јануар 2021 18:21

Зграда Капитола у Вашингтону била је затворена на кратко, након безбедносне узбуне,
два дана пре инаугурације изабраног председника САД Џоа Бајдена. Сведоке је
узнемирио дим, за који се испоставило да је пожар неколико улица даље од Капитола.

  

  

Лажна узбуна у Капитолу: Запалио се шатор у којем живе бескућници, пожар
угашен

  

Портпарол ватрогасне службе из Вашингтона рекао је да је у близини зграде Капитол
хила избио мали пожар, када се запалио шатор у којем живе бескућници. Брзом
реакцијом ватрогасаца пожар је угашен.

  

Зграда америчког конгреса блокирана је данас због “спољне безбедносне претње”. Сви
учесници пробе инаугурације Џозефа Бајдена хитно су евакуисани, када се над зградом
појавио црни дим. Међутим ускоро се испоставило да је у питању мали пожар, који је
избио након што се запалио шатор испод надвожњака који се налази у близини
Капитола. Према извештају ватрогасне службе у пожару није било повређених.
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“Fire in Navy Yard DC. Smoke pouring out from under the highway.” https://t.co/M5qkaPm2qm
pic.twitter.com/mAVn2fFvZM

  — PoPville (@PoPville) January 18, 2021    

инаугурацију новог председника САД, Џоа Бајдена, Капитол хил је поново под узбуном,
али овог пута у питању је, на срећу, лажна узбуна.

  

  

Још увек је забрањен улазак или излазак из зграде, а из овог објекта евакуисани су
учесници пробе инаугурације Џоа Бајдена.

  

Како преноси ББЦ, полиција је рекла да су реаговали превентивно, након што су добили
пријаве дима који се вијорио у близини. Касније се испоставило да је пожар био
неколико улица од Капитола.

  

Ватрогасна служба Вашингтона је саопштила да је одговорила на позив да се догађа
пожар у близини Капитола, који је сада угашен.

  

Обезбеђење око Капитола је на највишем нивоу, распоређено је око хиљаду припадника
Националне гарде.

  
  

Breaking: Footage shows smoke rising from the US #Capitol  building in #WashingtonDC pic.
twitter.com/ZhgMEc4RzP

  — Global News (@GlbBreakNews) January 18, 2021    

Зграда америчког Конгреса блокирана је због, како наводи полиција, безбедносне
претње која долази споља. Проба инаугурације новоизабраног председника САД
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Џозефа Бајдена је прекинута и у току је евакуација учесника пробе. Над једним делом
зграде Конгреса вијори се дим, види се на снимцима објављеним на друштвеним
мрежама.

  

Ватрогасна служба је саопштила да је пожар избио у оближњој улици, али је брзо
угашен.

  
  

BREAKING: Happening now at Capitol. Smoke and emergency announcements. pic.twitter.co
m/eIcn5WD1LN

    

— @amuse (@amuse) January 18, 2021

  

  

„Ово објашњава дим који су многи видели“, објављено је.

  

(Спутњик)
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