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Bărbatul din Cefa, conﬁrmat cu AH1N1, a murit duminică

Al doilea deces în Bihor
Bărbatul de 44 de ani, din
Cefa, internat pe 5 februarie
la Secția de Boli Infecțioase a
Spitalului Clinic Municipal
„Dr. Gavril Curteanu” Oradea, cu pneumonie, a murit
pe 17 februarie, în spital.

Cel de-al doilea deces la un
caz conﬁrmat cu gripă, conform Direcției de Sănătate
Publică (DSP) Bihor, este al
unei persoane de sex masculin,
44 ani, domiciliată în comuna
Cefa, nevaccinată antigripal.
Pacientul a fost internat în
5 februarie la Secția de Boli
Infecțioase a Spitalului Clinic
Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu diagnostic clinic: Pneumonie. Posibil factor
de risc asociat: Obezitate.
„Se recoltează produs biologic pentru analiză virusologică
a gripei în data de 5 februarie
(trimis la Institutul „Cantacuzino” București, conﬁrmat în
8 februarie, cu AH1N1) și se
începe tratamentul antiviral cu
Tamiﬂu. Pacientul a fost transferat la secția ATI a Spitalului
Municipal, sub tratament cu
antibioticoterapie, oxigenoterapie și ventilație mecanică,
evoluția stării ﬁind gravă, iar

Adolescentă oprită
la graniţă

Poliţiştii de frontieră bihoreni au depistat o minoră, în vârstă de 16 ani, cetățean
român, care a încercat să iasă ilegal din ţară
folosindu-se de documentul de identitate al
unei cunoștințe.

Este al doilea deces conﬁrmat cu gripă în Bihor
decesul producându-se pe 17
februarie, la ora 23.25”, se aﬁrmă într-un comunicat al DSP
Bihor.
Luna trecută, un bărbat de
62 de ani, din Oradea, internat
în Secția de Pneumologie III la
Spitalul Municipal „Dr. Gavril
Curteanu”, a decedat. În total,
în Bihor au fost înregistrate, până luni, 18 februarie, 13
cazuri de gripă și două decese. La nivel național, conform
Centrului de Supraveghere şi

Flash rutier

Accident în Sânmartin
Duminică, în localitatea bihoreană Sânmartin, un tânăr de 19 ani, din localitatea Zăvoiu,
în timp ce conducea un autoturism dinspre Băile Felix, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga, pentru a intra pe
strada Ștefan cel Mare din Sânmartin. Astfel,
a intrat în coliziune cu un autoturism, condus
din sens opus de o femeie de 30 de ani, din
municipiul Oradea. În urma accidentului rutier, o femeie de 52 de ani, din Oradea, pasageră
în cel de-al doilea autoturism, a suferit leziuni
ușoare. Polițiștii rutieri continuă cercetările în
cauză pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Pieton rănit grav
Tot sâmbătă, pe DN19, în localitatea bihoreană Cadea, un bărbat de 26 de ani, din localitatea Săcueni, în timp ce conducea un autoturism, a accidentat un bărbat de 65 de ani, din
Cadea, care se angajase în traversarea carosabilului prin loc nemarcat și fără să se asigure.
În urma accidentului rutier, pietonul a suferit
multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost
transportat la spital. Polițiștii rutieri continuă
cercetările în cauză pentru documentarea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului
rutier. 

A încercat să iasă din ţară
cu buletinul unei cunoştinţe

Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, au
murit 131 de persoane.
Virusul gripal A (H1N1) este
un nou subtip de virus gripal
care se transmite la om şi care
conţine gene de la viruşii gripei porcine, aviare şi umane.
Simptomele la om sunt,
în general, asemănătoare cu
simptomele gripei sezoniere
umane: febră, simptome respiratorii, cum ar ﬁ tuse şi secreţii

nazale, dureri în gât. Pot aparea și alte simptome, cum ar ﬁ:
dureri generalizate (în special
dureri musculare), cefalee, frisoane, oboseală, vomă sau diaree (care nu sunt caracteristice
gripei, dar au fost raportate în
unele din recentele cazuri de
gripă cu noul virus). În anumite cazuri, este posibilă apariţia
unor complicaţii grave chiar şi
la persoane sănătoase infectate
cu noul virus.
 Vasilică ICHIM

Femeie de 89 de ani

Salvată de pompieri dintr-o
locuință în ﬂăcări
Garda de Pompieri Sălard a fost
alertată în dimineața zilei de sâmbătă, 16 februarie, în jurul orei
08.50, printr-un apel la 112, pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la
o locuință din localitate. La fața locului s-au deplasat două echipaje de
stingere și unul de prim ajutor caliﬁcat.
Ajunși la adresa indicată de apelant,
pompierii militari au procedat la localizarea și lichidarea incendiului ce se
manifesta violent în holul locuinței și la
salvarea, cu ajutorul unei perdele de apă
creată pentru evacuarea de urgență, a
proprietarei, în vârstă de 89 de ani, care
era imobilizată la pat într- una din cele
trei încăperi ale casei, care comunicau
cu holul în ﬂăcări. Totodată, pompierii
militari paramedici au acordat primul
ajutor caliﬁcat, ﬁului proprietarei, care,
încercând să stingă incendiul înainte
de sosirea echipajelor, a suferit arsuri
la nivelul capului, mâinilor și al căilor
respiratorii. Bărbatul, în vârstă de 68 de
ani, a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și transportat la Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului Clinic Județean.
Proprietara, evacuată rapid de pompierii militari, nu s-a intoxicat cu fum și nu
prezenta arsuri, aceasta refuzând trans-

La Punctul de Trecere a Frontierei Borș
s-a prezentat, vineri, pentru a ieşi din ţară o
tânără, cetăţean român, care s-a legitimat cu
o carte de identitate eliberată de autorităţile
române. Cu ocazia efectuării controlului, poliţiştii de frontieră au constatat că persoana nu
este una şi aceeaşi cu cea din documentul de
călătorie prezentat, motiv pentru care aceasta
a fost condusă la sediul Punctului de Trecere a
Frontierei, pentru cercetări. În urma veriﬁcărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit
că persoana în cauză este cetăţeanul român
A.R., în vârstă de 16 ani, domiciliată pe raza
judeţului Alba. În cadrul primelor cercetări s-a
stabilit că documentul fusese împrumutat de
la o cunoștință și a recurs la această metodă,
deoarece dorea să ajungă în Polonia și nu avea
procură notarială din partea părinților pentru
a putea trece frontiera. În cauză, poliţiştii de
frontieră efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de fals privind identitatea şi tentativă de trecere ilegală a frontierei
de stat, urmând ca la ﬁnalizare să ﬁe luate
măsurile legale care se impun. 

În direct de la Poliţie

Hoţi din locuinţe

Polițiștii Postului de Poliție Mădăras au
fost sesizați, vineri, de o femeie din localitatea bihoreană Ianoșda că, în perioada 1 – 15
februarie a.c., persoane necunoscute au pătruns
prin escaladare și efracție într-un imobil din localitate și au sustras diverse bunuri, în valoare
de aproximativ 300 de lei.
În urma veriﬁcărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii din Mădăras împreună cu cei
din Cefa au identiﬁcat persoanele bănuite de
comiterea faptei ca ﬁind doi bărbați de 41 și 32
de ani, ambii din Ianoșda. Bunurile sustrase au
fost recuperate integral de polițiștii bihoreni.
Polițiștii continuă cercetările în cauză, pentru documentarea întregii eventuale activități
infracționale a celor două persoane.

Furt de pe şantier

Sâmbătă, polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea au
depistat un tânăr de 24 de ani, din localitatea
Poclușa de Barcău, bănuit că, în jurul orei
17.30, ar ﬁ sustras 500 de elemenţi de material
feros destinat construcțiilor, de pe șantierul
unei societăți comerciale orădene. Prejudiciul
a fost recuperat integral de polițiștii orădeni,
iar cercetările continuă pentru documentarea
întregii eventuale activități infracționale a celui
în cauză.

Delict silvic
portul la spital.
Echipajele de pompieri au stins incendiul în limitele găsite, în aproximativ 10 minute de la primirea apelului,
reușind să împiedice propagarea ﬂăcărilor la încăperile locuinței. Au ars un
tablou electric, două elemente de mobilier aﬂate în hol și trei uși. Cauza probabilă de producere a evenimentului a
constituit-o un cablu electric defect. 

Tot sâmbătă, pe strada Horea din municipiul
Beiuș, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Beiuș au depistat în traﬁc un bărbat de
50 de ani, din comuna Pietroasa, în timp ce
transporta cu o autoutilitară 1,18 metri cubi de
grinzi din cherestea de rășinoase, în valoare
de 754 lei, fără a poseda documente legale
de proveniență. Materialul lemnos în valoare
de 754 lei, a fost conﬁscat și predat la Ocolul
Silvic Beiuș, iar cel în cauză a fost sancționat
contravențional conform prevederilor Legii
nr.171/2010. 

