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Rescaten d'una claveguera un nen
de 8 anys desaparegut des de feia
una setmana
Ha passat a Alemanya i l'infant s'està recuperant a l'hospital
[inicicentrareport]Troben amb vida dins d'una claveguera un nen de 8 anys que estava
desaparegut des de feia una setmana. Els fets han passat a la localitat d'Oldenburg, a
Alemanya. Els bombers l'han rescatat després que un vianant sentís un soroll sota la tapa del
clavegueram del carrer, a uns 300 metres de casa seva.

#Oldenburg / 9-Jähriger vermisst !
Seit dem frühen Abend wird aus dem Stadtteil Donnerschwee ein 9-Jähriger vermisst!
Bild und vollständiger Artikel unter:
? https://t.co/9K4Hl5Wh1I
Hinweise bitte an die #PolizeiOldenburg unter ?? 0441-790-4115 oder Notruf 110
*rp pic.twitter.com/HZph79iYp1
? Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) June 17, 2022
La família havia denunciat la desaparició el 17 de juny a la tarda i des de llavors la policia havia
organitzat una cerca exhaustiva. Drons, gossos especialitzats, fins i tot un helicòpter, portaven
dies fent batudes per tota la població i voltants.
L'últim cop que la criatura havia estat vista per algú havia estat en un desguàs, per on es va
poder ficar dins del clavegueram. L'informe policial conclou que el nen va entrar-hi el mateix dia
de la desaparició, i un cop a dins, es va desorientar i no va saber trobar la sortida.
També descarta la participació d'altres persones en la desaparició i negligència per part de la
família. "Es va arrossegar per un desguàs del sistema de clavegueram el dia de la seva desaparició
i hi va perdre l'orientació després de diversos metres. La policia ha descartat negligència de
tercers", apunta.
Ara, el menor "s'està recuperant bé", segons familiars, però continua ingressat a l'hospital on va
ser traslladat amb signes d'hipotèrmia però sense cap ferida greu.
[ficentrareport]
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