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Salvamont Bihor. 37 de intervenții în perioada vacanței școlare

Băutura, cauza accidentelor
Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo Bihor a avut
în perioada vacanței școlare
37 intervenții atât pe pârtiile
de ski, cât și în afara acestora, schiatul în stare de ebrietate ﬁind una dintre cauzele
care au dus la accidentări pe
pârtie.
Perioada vacanței de iarnă,
temperaturile scăzute precum
și stratul de zăpadă mai mult
decât generos au determinat ca
stațiunile de sporturi montane
din Bihor, Vârtop și Stâna de
Vale, să cunoască un număr
foarte mare de turiști de toate
vârstele.
„În comparație cu alți ani,
constatăm atât o «disciplinare» a iubitorilor de ski, în sensul de respectare a regulilor
de pe pârtiile de ski, cât și o
creștere îmbucurătoare a celor care investesc în siguranța
personală, prin folosirea de
echipamente de protecție:
căști, protecții de coloană etc.”,
anunță reprezentanții Salvamont Bihor.
Cu toate acestea, în perioada vacanței școlare, Serviciul
Județean Salvamont Salvaspeo
Bihor a avut 37 intervenții,
atât pe pârtiile de ski, cât și în
afara acestora, cazuistica acoperind întreg spectrul lezional
caracteristic acestei perioade:
entorse, fracturi, luxații, contuzii, traumatisme craniene,
plagi etc. Principalele cauze
ale acestor leziuni a fost echi-

La munte există pericol de avalanşă
pamentul de ski necorespunzător, abordarea unor pârtii
diﬁcile, dar și skiatul în stare
de ebrietate.
Salvamontiștii bihoreni recomandă ca „iubitorii sporturilor montane să abordeze aceste
activități responsabil, folosind
echipamente coresponzătoare, la nivelul de competență și
complexitate care să nu pună
în pericol viața atât individual,
cât și la nivelul grupului”.
Traseele turistice montane
din Munții Bihor sunt, cu mici
excepții, impracticabile, din
cauza stratului gros de zăpadă.
În aceste condiții, este necesară veriﬁcarea prognozei meteo

înainte de a porni la drum, precum și adordarea traseelor respective doar cu skiuri de tură
sau cu rachete de zăpadă, fără
acestea deplasarea ﬁind aproape imposibilă.
O caracteristică particulară a acestei perioade este încărcarea excesivă a arborilor
cu gheață și zăpadă, ceea ce
determină ruperea crengilor
sau chiar a arborilor, existând
riscul major de rătăcire sau de
rănire gravă sau deces.
„În zonele de creastă și căldările aferente versanților
înclinați, la altitudini între
1:500 – 1:800 metri, zăpada
depășește 150 cm, și este de-

pusă în mai multe straturi nestabilizate, existând pericolul
declanșării unor avalanșe.
În aceste zone, echipamentul trebuie să includă kit
minim de avalanșă (sondă,
lopată, DVA)”, menționează
reprezentanții Salvamont Bihor.
Potrivit acestora, la parcurgerea traseelor turistice tehnice echipate cu cabluri, trebuie să se țină cont de faptul că
sectoare însemnate de cablu
sunt îngropate de zăpadă sau
gheață, ﬁind recomandat să se
parcurgă aceste pasaje asigurat
cu coardă.
 L.I.

În perioada 18-27 ianuarie 2019

Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creștinilor
„Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă” este
tema aleasă în acest an pentru
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, eveniment care se desfășoară anual,
în întreaga lume creștină.

Laura Ologu, reprezentanta Departamentului pentru
Pastorația Adulților și Familiilor
din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, a anunțat că, la
Oradea, ediția din acest an a evenimentului se bucură de participarea a nouă comunități creștine,
gazde și, totodată, protagoniste,
precum și de o seară ecumenică
de rugăciune dedicată exclusiv tinerilor, fapt pentru care manifestarea se va încheia cu două zile
mai târziu, pe 27 ianuarie.
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor se va
desfășura la Oradea după următorul program: vineri, 18 ianuarie 2019, ora 18.30 - Sinagoga
Comunităţii Evreilor Mesianici,

strada Sucevei, nr. 23; sâmbătă,
19 ianuarie 2019, ora 18.30 - Seara Tinerilor la Biserica Tabor,
strada Meiului, nr. 4; duminică,
20 ianuarie 2019, ora 17.00 - Catedrala Romano-Catolică, Şirul
Canonicilor nr. 4; luni, 21 ianuarie 2019, ora 18.00 - Biserica Reformată Olosig, Piaţa Libertăţii,
nr. 40; marți, 22 ianuarie 2019,
ora 18.00 - Biserica Betania, strada Doina, nr.19; miercuri, 23 ianuarie 2019, ora 18.00 - Biserica
Evanghelică - Lutherană, strada
Tudor Vladimirescu, nr. 26; joi,
24 ianuarie 2019, ora 18.30 – Biserica Penticostală Tabor, strada
Meiului, nr. 4;
vineri, 25 ianuarie 2019, ora
18.00 – Biserica Unitariană, strada Nicolae Jiga, nr. 72; sâmbătă,
26 ianuarie 2019, ora 17.00 – Biserica Ortodoxă cu Lună, strada
Traian Moşoiu, nr. 2; duminică,
27 ianuarie 2019, ora 18.00 - Catedrala Greco-Catolică ,,Sfântul
Nicolae”, strada Iuliu Maniu,
nr.1.

Peste 1.800 de orădeni şi-au
plătit impozitele locale

Harnici din prima zi

De ieri a fost reluată încasarea impozitelor şi taxelor de orice fel datorate bugetului
local la ghişeele din Piramidă. Până la ora
15.00, în jur de 1.800 de contribuabili, persoane ﬁzice şi juridice, îşi plătiseră dările la
buget.
Încă de la primele ore, orădenii care au vrut
să-şi plătească impozitele locale s-au prezentat
la ghişeele din piramidă. Până la ora 15.00,
în evidenţele Direcţiei Economice din cadrul
primăriei Oradea ﬁgurau plăţi efectuate de
1.567 persoane ﬁzice şi 169 persoane juridice.
Contribuabilii persoane ﬁzice şi juridice care
îşi achită integral impozitele datorate bugetului
local până în data de 31 martie vor beneﬁcia de
boniﬁcaţii. Astfel, în cazul achitării la Primărie – sala ghișeelor, poștă, CEC, prin POS sau
prin ordin de plată se acordă boniﬁcaţii de 5%
pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren
şi impozitul pe mijloacele de transport, atât în
cazul persoane ﬁzice, cât şi în cazul persoanelor juridice. Dacă impozitele sunt plătite online
(prin intermediul site-urilor www.oradea.ro,
www.ghiseul.ro și aplicația „Plata Impozite
MobilePay”), municipalitatea acordă o boniﬁcaţie de 8% pentru impozitele pe clădiri, teren
şi mijloace de transport datorate de contribuabilii persoane ﬁzice şi juridice. Pentru evitarea
aglomerației la ghișeele de plată a impozitelor,
municipalitatea le recomandă cetățenilor să
opteze pentru serviciile de plată online. Pe
lângă boniﬁcaţia de 8%, orădenii care plătesc
impozitele online au posibilitatea de a câştiga
un voucher constând într-un bilet de familie
pentru o zi la Aquapark Nymphaea. Campania se desfășoară în perioada 15 ianuarie – 31
martie 2019, cu trageri a sorţi în ﬁecare săptămâna, prima extragere având loc în data de 25
ianuarie 2019.
 I.M.

Societatea de Microbiologie

Vaccinarea
antigripală în ianuarie
Vaccinarea antigripală este importantă
chiar şi în luna ianuarie, spune preşedintele Societăţii Române de Microbiologie,
precizând că sezonul gripal a debutat mai
devreme în acest an decât anul trecut.

Laura Ologu a mai spus că la
evenimentul din acest an se va
pune în aplicare o propunere venită din partea Bisericii RomanoCatolice locale.
„În locul mesajelor adresate de
ﬁecare reprezentant al cultelor, în

ﬁecare locație gazdă, să ﬁe doar o
predică de bază, amplă, să ﬁe una
singură, rostită în ﬁecare locație
de reprezentantul unui alt cult,
prin tragere la sorțiˮ, a menționat
aceasta.
 L.I.

Copiii cu viroze respiratorii trebuie să ﬁe
examinaţi de medic şi să nu ia antibiotice.
„Vaccinarea este potrivită şi acum, în luna
ianuarie pentru persoanele care nu au reuşit să
se vaccineze până în momentul de faţă. Este
o durată între momentul vaccinării şi apariţia
protecţiei. Practic cu cât mai repede, cu atât
mai bine. (...) Faţă de anul trecut sezonul a apărut mai precoce, cazurile de gripă au apărut în
număr mare mai devreme, dar de obicei acest
lucru nu înseamnă că sezonul va ﬁ mai rău, ci
că probabil va ﬁ mai scurt decât cel de anul trecut”, a transmis preşedintele Societăţii Române
de Microbiologie, dr. Alexandru Raﬁla.
 MF

