Xe chở 12 người cháy ngùn ngụt trên cao tốc Pháp Vân

Chiếc xe 16 chỗ đang chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) thì lửa bất ngờ bốc lên từ gầm rồi
bao trùm đầu xe khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Chiều 28/6, chiếc xe 16 chỗ biển kiểm soát Nam Định chạy hướng Hà Nam - Hà Nội, đến km186 cao tốc
Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) thì bất ngờ phát lửa.
Tài xế thấy khói đã đánh xe vào lề đường, hô hoán để mọi người trên xe thoát ra ngoài. "Mùi khói khét
như cháy dây điện từ phía dưới gầm xe bốc lên, ít phút sau ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu xe", một hành
khách kể lại.
Khi ngọn lửa bốc cao, một xe bồn tưới nước đang chạy hướng ngược chiều gần đó đã đến phun nước dập
lửa nhưng không đạt kết quả.
Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 8 (Công an Hà Nội) đã điều một tổ công tác cùng xe bồn và bình
chữa cháy mini để không chế lửa. Đám cháy được dập tắt sau 30 phút nhưng chiếc xe chỉ còn trơ khung.
May mắn 12 hành khách đều an toàn.
Tài xế xe là Bùi Ái (36 tuổi) cho hay, xe đang chở khách hợp đồng từ Nam Định về Hà Nội thì xảy ra sự
cố. Nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Tin liên quan
Quốc gia nào khiến cho IS phải khiếp sợ nhất trên thế giới?

Xúc động khoảnh khắc bố Công Phượng ôm con khóc ăn mừng dưới mưa

Phong cách Nhật ở Aeon Mall: Kiên nhẫn xếp hàng cả tiếng, không chen lấn, xô đẩy
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