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198 de cazuri în nouă luni, în Aleșd și Ortiteag

Agenda politică

Focare de hepatita A
urmare din pagina 1
Pe 6 martie s-a făcut
dezinfecție terminală în casele din colonia de romi din
Aleșd. Pe 4 aprilie s-a revenit
în aceeași colonie, s-a dezinfectat și Liceul „Constantin
Șerban” din Aleșd, apoi, pe
30 mai, la Centrul de zi, pe 21
iunie și 4 iulie au fost curățate
alte locuințe particulare, în jur
de 20.
Cu această ocazie, s-a făcut
și educație medicală. În afară
de asta, medicii de familie și de
colectivitate au supravegheat
persoanele bolnave și s-a făcut
triaj epidemiologic zilnic”, a
explicat, pentru Crișana, Daniela Rahotă, directorul executiv
al DSP Bihor.
Conform aceleiași surse, primăriile din Aleșd și Ortiteag
au luat mai multe măsuri pentru limitarea răspândirii hepatitei A, printre care: dotarea cu
containere, vidanjarea latrinelor, asigurarea permanentă a
accesului la surse de apă potabilă, colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor
solide etc.
Hepatita A este o infecţie
cauzată cel mai adesea de un
virus care contaminează apa
potabilă sau alimentele. Hepatita A poate ﬁ neplăcută,
dar de regulă nu reprezintă o
afecţiune cu adevărat serioasă

Proiecte începute şi
niciodată terminate

Liberalul Cornel Popa a susținut, ieri, în
plenul Senatului, o declarație politică în care
critică Guvernul României, pornind de la
declarația europarlamentarului Corina Crețu.
„Comisarul european a spus-o ferm şi răspicat
- „sunt extrem de îngrijorată”. Domnia sa făcea
referire la capacitatea redusă a acestui guvern
de a atrage fonduri europene, de a-şi respecta
promisiunile pe sectorul infrastructură şi de a
depune proiecte eligibile. Îmi permit s-o întreb
pe doamna comisar, cum credeţi că ne simţim
noi, stimată doamnă? Am depăşit nivelul de
alertă în ceea ce priveşte îngrijorarea, suntem
de-a dreptul înspăimântaţi la gândul României în
viitorul apropiat, dacă amatorismul, incompetenţa şi prostia vor continua să ne conducă aşa cum
se întâmplă astăzi. Avem un guvern al proiectelor
începute sau anunţate şi niciodată terminate.
Am întrebat miniştrii Transporturilor pe care i-a
plimbat PSD în guvern când vor ﬁnanţa Autostrada Transilvania, când vor ﬁnanţa centuri
ocolitoare ale oraşelor de la graniţa cu Ungaria,
când vor termina lucrări începute şi abandonate,
care duc la pierderea unor fonduri uriaşe. Răspunsurile arată frumos pe hârtie, dar rezultatul
este ceea ce se vede - o frumoasă ţară europeană
cu o infrastructură de transport de secol trecut”,
susține Cornel Popa.

şi majoritatea oamenilor se recuperează complet în decursul
câtorva luni. Unii oameni, în
special copiii mici, pot să nu
aibă simptome, însă hepatita A
poate dura uneori timp de mai
multe luni şi, în cazuri rare,
poate pune în pericol viaţa
dacă organismul încetează să
mai funcţioneze corespunzător
(insuﬁcienţă hepatică).
Hepatita A este răspândită
cel mai des în zonele în care

În toate cartierele orașului

170 de bănci
de odihnă noi

Primăria Oradea a ﬁnalizat, la începutul
acestei luni, montarea a 170 de bănci noi
de odihnă. Acestea au fost dispuse pe toată
raza municipiului Oradea și la asociațiile
de proprietari care le-au solicitat și care au
avut acordul locatarilor.
Băncile de odihnă au fost achiziționate ca
urmare a licitației publice câștigate de SC Belmar Prod SRL, la prețul de aproape 80.000 de
lei, cu TVA inclus. Acestea au proﬁle metalice
de oțel, sunt zincate termic și vopsite în câmp
electrostatic. Totodată, elementele din lemn
sunt din esență tare (stejar), șlefuite și tratate
cu straturi de protecție împotriva umidității
și razelor ultraviolete. Băncile au fost montate în Parcul 22 Decembrie, zona Cazaban Oneștilor, str. Densuseanu, str. Aluminei, str.
Meșteșugarilor, str. Dimitrie Cantemir, str.
Mareșal Averescu, B-dul Dacia, str. Milcovului, str. Moldovei, str. Zimbrului, str. Galileo
Galilei, str. Roșiorilor, str. Mehedinți, str. Cosminului, Parcul I. C. Brătianu, Cartier Prima,
str. Henri Coandă, str. Grădinarilor, zona Xenopol - teren de sport. 

nu există standarde de igienă
şi igienă alimentară. Infecţia
se poate obţine consumând
alimente preparate de către
cineva cu infecţie care nu şi-a
spălat mâinile în mod corespunzător sau le-a spălat în
apă contaminată din canalizare, dar şi prin simplul contact
apropiat cu cineva care are hepatita A, prin consumul de apă
contaminată (inclusiv cuburi
de gheaţă), consumul crusta-

ceelor crude sau provenite din
apa contaminată şi injectarea
de droguri folosind ace contaminate.
Simptomele pot include
oboseală şi stare de rău dureri
articulare şi musculare, febră,
pierderea poftei de mâncare,
durere în partea superioară
dreaptă a burţii, îngălbenirea
pielii şi a ochilor, urniă de culoare întunecată şi scaune moi,
piele iritată. 

Doi poliţişti au fost răniţi în timp ce încercau
să oprească un tânăr fără permis

Accident cu maşina Poliţiei
Doi poliţişti din Salonta au fost răniţi, în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce se aﬂau în misiune,
încercând să oprească un tânăr aﬂat
la volanul unei maşini, care nu a
oprit la semnalul agenţilor. Cei doi
poliţişti nu au avut nevoie de internare în spital.

Incidentul s-a produs în noaptea de
marţi spre miercuri, în jurul orei 00.10,
când o patrulă formată din polițiști de
ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Salonta a depistat pe raza
Municipiului Salonta un tânăr de 23 de
ani, din localitatea bihoreană Talpoș,
în timp ce conducea un autoturism.
Polițiștii salontani au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire
a autoturismului, însă conducătorul
acestuia nu a oprit și și-a continuat deplasarea pe DN 79, înspre Cefa. Pentru
oprirea acestuia în traﬁc, polițiștii salontani au solicitat sprijinul polițiștilor
Secției nr. 9 de Poliție Rurală Cefa, care
s-au deplasat cu operativitate pe DN 79,
în localitatea Inand, unde au efectuat
un microﬁltru. „La vederea ﬁltrului instituit de polițiști în traﬁc, cel în cauză
a întors autoturismul înspre Salonta și,
în afara localității Inand, pentru a evi-

ta autospeciala Poliției Municipiului
Salonta, care avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase, a efectuat
un viraj înspre stânga, intrând însă în
coliziune frontală cu autospeciala de
poliție. În urma accidentului rutier, atât
polițistul care conducea autospeciala,
un bărbat de 28 de ani, din Salonta, cât
și colegul său, un alt polițist salontan de
42 de ani, au suferit leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora nu s-a impus internarea în spital. Ambii se aﬂau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza
Municipiului Salonta. De asemenea,
autospeciala de poliție a suferit diverse avarii”, a precizat comisarul Alina
Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
În urma veriﬁcărilor efectuate de
polițiști, s-a constatat că tânărul de 23
de ani din Talpoș nu posedă permis de
conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta, acuzat de comiterea
infracțiunilor de vătămare corporală
din culpă și conducerea pe drumurile
publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, a fost condus la sediul Serviciului
Rutier în vederea audierii, el ﬁind reţinut ulterior pentru 24 de ore. Polițiștii
rutieri continuă cercetările.
 A. UNGUR

Importăm prea mult
cărbune și țiței!

În Declaraţia sa politică săptămânală, deputatul liberal, Găvrilă Ghilea a analizat datele
Institutului Naţional de Statistică, constatând că, în primele şapte luni ale acestui an,
producţia de cărbune net a României a scăzut
cu aproape 10% faţă de perioada echivalentă a
anului trecut.
„În acelaşi interval, România a importat peste
300.000 tone cărbune, cu aproape 58% mai mult
faţă de cantitatea anului precedent”, a susţinut
deputatul PNL, menţionând că şi importurile
de ţiţei din primele 7 luni ale anului în curs au
înregistrat o creştere de peste 530%, în timp ce
importul de gaze naturale utilizabile s-a majorat cu 15%. „În condiţiile în care aproape un
sfert din producţia de energie a României este
asigurată de termocentrale, reducerea volumelor
de cărbune şi ţiţei exploatate din bazinele interne
şi escaladarea importurilor acestor resurse sunt
de natură să dezechilibreze grav balanţa de plăţi
externe a ţării noastre”, a concluzionat Găvrilă
Ghilea, precizând că, „în primele şapte luni ale
acestui an, România a continuat să înregistreze
cel mai mare deﬁcit comercial din Europa Centrală şi de Est”.

Urmează sancționarea
României de către UE?

Deputatul USR Silviu Dehelean susţine că
UE „a devenit extrem de sensibilă la derapajele de la rigorile democrației și regulile statului
de drept”, iar după Ungaria și Polonia ar
putea urma sancţionarea României.
„Împotriva lui Victor Orban, în Parlamentul
European, au votat chiar și europarlamentarii
PSD. Deci chiar și europarlamentarii PSD înțeleg
încotro duce un regim autoritar care încalcă
normele elementare ale democrației și statului de
drept. Săptămana această, ﬁx la București, Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor
Judiciare a decis suspendarea dreptului de vot al
Consiliului Judiciar Național din Polonia, echivalentul Consiliului Superior al Magistraturii din
România. Acuzația, una pe care o auzim destul
de des și în România când vorbim despre Legile
justiției, de exemplu: independența justiției este
afectată de politic”, a menţionat deputatul bihorean, adăugând că „atât votul împotriva regimului lui Orban, cât și suspendarea dreptului la vot
al Consiliului din Polonia ca urmare a reformelor
impuse de Executiv sunt avertismente pentru România. Căci, în ritmul acesta, cu Puterea aceasta,
noi urmăm”. 

