
ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII

Lucrul la proiecte
majore de stadioane
continuã, în pofida
pandemiei de Covid-19

C
onstrucþia mai mul-
tor stadioane de
amploare ºi arene
noi din SUA conti-
nuã, însã are de su-
fer i t într -un mo-

ment în care ligile sportive majore
ºi-au amânat sau suspendat me-
ciurile pe termen nedeterminat,
pânã când teama generatã de
noul coronavirus se va diminua,
potrivit constructiondive.com.

Printre proiectele aflate în lucru
se numãrã urmãtoarele:

Superdomul
Mercedes-Benz din
New Orleans,
Louisiana

Superdomul Mercedes-Benz din
New Orleans, Louisiana, care gãz-
duieºte echipa americanã profesio-

nistã New Orleans Saints din Liga
Naþionalã de Fotbal, trece printr-o
transformare de patru ani, iar pro-
iectul se ridicã la 450 de milioane
de dolari. Lucrãrile programate in-
clud extinderi de teren, noi porþi de
intrare, scãri rulante, modernizãri în
zonele de alimente ºi bãuturi, res-
pectiv îmbunãtãþitirea infrastructu-
rii tehnologice.

În iunie, CBS Sports anunþa cã an-
treprenorul general Broadmoor

LLC a trimis acasã 32 din cei 275 de
lucrãtori contractaþi cu ziua, dupã
ce au fost testaþi pozitiv pentru
noul coronavirus. În unele zile,
muncitorii aflaþi la locul de muncã
pentru acest proiect ar putea
atinge 500.

Dupã ce a trimis în izolare lucrãto-
rii afectaþi, Broadmoor a asigurat
echipamente de protecþie supli-
mentare echipajelor de lucru rãma-
se, continuând proiectul.
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Stadionul Allegiant
din Las Vegas, Nevada

Echipa Las Vegas Raiders din Liga
Naþionalã de Fotbal urmeazã sã
înceapã sezonul inaugural în noul
stadion Allegiant, o investiþie de
douã miliarde de dolari, în aceastã
toamnã, deºi nu se ºtie cum ar pu-
tea arãta primele jocuri ale acesteia,
în noul context creat de pandemie.
În plus, lansarea depinde de modul
în care oficialii din sectorul de sãnã-
tate publicã vor avea capacitatea sã
þinã în frâu rãspândirea coronaviru-
sului.

În pofida informaþiilor care au
apãrut cu privire la faptul cã unii lu-
crãtori din acest proiect au fost tes-
taþi pozitiv pentru coronavirus,
construcþia, sub supravegherea ºi
conducerea Mortenson-McCarthy
Joint Venture, nu a încetinit.

La sfârºitul lunii mai, publicaþia
Las Vegas Review-Journal scria cã
pânã la 31 de lucrãtori de pe sta-
dion au fost testaþi pozitiv pentru
noul virus.

De obicei, la acest loc de muncã
sunt 2.000 de lucrãtori în fiecare zi,
dar necesarul poate ajunge la
4.000, ca sã poatã fi pãstrat ritmul
necesar pentru îndeplinirea
termenului proiectului.

Mortenson-McCarthy Joint Ven-
ture a luat mãsuri de protecþie la lo-
cul de muncã, potrivit presei, ca sã
reducã probabilitatea invectãrii lu-
crãtorilor ºi, pe viitor, a celor care
viziteazã stadionul.

Stadionul
Bryant-Denny din
Tuscaloosa, Alabama

Stadionul de fotbal al Universitãþii
din Alabama trece printr-o renova-
re de 106 milioane de dolari, însã
progresul lucrãrilor a fost sever
afectat în luna mai, când unii lucrã-
tori au fost testaþi pozitiv pentru
coronavirus.

Contractorul acestui proiect,
Caddell Construction Co., a infor-
mat, citat de Tuscaloosa News, cã
atât angajaþii sãi, cât ºi cei ai sub-
contractanþilor au fost testaþi pozi-
tiv, astfel încât a închis construcþia
pentru un weekend în vederea

igienizãrii ºantierului ºi efectuãrii
de teste suplimentare, astfel încât
restul lucrãtorilor proiectului sã nu
aibã probleme.

Caddell a menþionat cã lucrãtorii
sãi urmeazã instrucþiunile de sigu-
ranþã lansate de autoritãþile din sã-
nãtate în privinþa Covid-19. În plus,
Universitatea a dotat ºantierul cu
materiale sanitare necesare în
aceastã perioadã de pandemie.

Stadionul SoFi
Inglewood,
California

Stadionul SoFi de cinci miliarde
de dolari din Inglewood, California,
va fi gazda a douã echipe din Liga

Naþionalã de Fotbal - Los Angeles
Rams ºi Los Angeles Chargers - ºi
este o construcþie realizatã în co-
mun de AECOM ºi Turner Construc-
tion Co.

Un flux continuu de teste corona-
virus pozitive în rândul celor 3.000
de lucrãtori zilnici ai proiectului a
trimis mulþi lucrãtori acasã (în izola-
re) pânã în a doua sãptãmânã a lu-
nii iunie, ceea ce a determinat o in-
vestigaþie a Departamentului de
sãnãtate publicã din Los Angeles,
potrivit Los Angeles Times, care nu
publicase încã, luna trecutã, detalii
legate de constatãrile de pe acest
ºantier.

Oficialii proiectului au continuat
sã ofere echipamente de siguranþã
ºi sã aplice distanþarea socialã, res-
pectiv sã respecte alte instrucþiuni,
iar lucrãrile de construcþie nu s-au
oprit. Stadionul este programat sã
se deschidã în august.

În schimb, construcþia altor pro-
iecte similare, precum stadionul de
fotbal Austin FC din Austin, Texas;
arena New York Islanders din
Elmont, New York; ºi KeyArena din
Seattle a fost opritã sau amânatã
din cauza ordinelor obligatorii de
izolare la domiciliu, a noilor proce-
duri de siguranþã legate de corona-
virus sau doar ca mãsurã de preca-
uþie, deºi nu au fost raportate
focare de coronavirus la aceste
proiecte.
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