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Într-o singură zi, pe raza judeţului

Nouă incendii de vegetație uscată
Echipajele de pompieri
militari din cadrul Gărzii de Pompieri 1 Mai,
Detașamentelor 1 și 2 Oradea, Stației Valea lui Mihai, Secției Beiuș și al
Detașamentului Salonta au
acționat, duminică, pentru
stingerea unui număr de
nouă incendii.

Incendiile s-au produs pe
raza localităților Hidișelu de
Sus, Sântion, Oradea (pe strada Nojoridului), Tarcea, Tărcaia, Corbești (comuna Ceica),
Homorog (comuna Mădăras) și
Roșia, suprafața totală afectată de arderea vegetației uscate
ﬁind de aproximativ 40 de hectare. Evenimentele menționate
au fost provocate, cel mai
probabil, de utilizarea focului deschis în spații deschise
fără respectarea normelor de
apărare împotriva incendiilor,
în scopul igienizării terenurilor prin arderea deșeurilor ori
a vegetaţiei uscate. Anual, în
această perioadă, pompierii
militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului
Bihor intervin pentru stingerea
unui număr mare de incendii
provocate de arderea vegetaţiei uscate în scopul igienizării
terenurilor şi pregătirii acestora pentru lucrările agricole
de primăvară. Nerespectarea

Epidemia de gripă

Pentru igienizarea terenurilor prin ardere este nevoie de autorizaţie din partea autorităţilor
distanţelor de siguranţă faţă de
locuinţe, anexe gospodăreşti,
depozite de furaje, plantaţii,
păduri, căi de circulaţie, reţele electrice, reţele de telefonie,
sonde, conducte ce transportă
gaze şi lichide combustibile a generat în unele situaţii,
pe lângă pagube materiale şi
efecte cum ar ﬁ scoaterea din
funcţiune a instalaţiilor electrice, de telefonie ori a afectat
desfăşurarea în bune condiţii,
a circulaţiei rutiere, periclitând
siguranţa participanţilor la traﬁc. În scopul preîntâmpinării
unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana” reaminteşte

atât cetăţenilor, cât şi instituţiilor şi operatorilor economici,
obligativitatea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare.
Astfel, în vederea realizării
igienizării terenurilor prin ardere, cetăţeni au obligaţia de
a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente: accept de
la Agenţia pentru Protecţia
Mediului; permis de lucru cu
focul. Emiterea permisului
de lucru cu focul se face prin
grija primarului de către şeful
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana
desemnată în acest sens.
Conform prevederilor OUG nr.

195/2005 modiﬁcată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006
privind protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri „nu
ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără
acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi
fără informarea în prealabil a
serviciilor publice comunitare
pentru situaţii de urgenţă”.
De asemenea, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă
nu se impune ca o măsură de
carantină ﬁtosanitară, pentru
prevenirea răspândirii unor
boli sau dăunători speciﬁci.
 R.C.t

Un medic din Oradea

162 de decese Instructor de Kangoo Jumps
Doi bărbați în vârstă
de 44 de ani, respectiv 76
de ani, ambii din județul
Caraș-Severin, au murit
din cauza gripei, potrivit
Institutului de Sănătate Publică. Numărul deceselor
din cauza virusului gripal a
ajuns la 162.

Olivia Ligia Burtă, medic
primar medicină de laborator, care a început să practice
Kangoo Jumps la începutul
acestui an, a devenit atât de
pasionată de acest sport încât a decis să se specializeze
în acest domeniu pentru a
obține diploma de instructor
acreditat.

Institutul de Sănătate Publică a anunțat că doi bărbați,
în vârstă de 44 de ani, respectiv 76 de ani, ambii
din județul Caraș-Severin,
au murit din cauza gripei.
Amândoi aveau condiții medicale preexistente și nu erau
vaccinați.
Bărbatul de 76 de ani a murit luni, în timp ce cel de 44
de ani în data de 21 februarie.
Numărul deceselor, la nivel
național, a ajuns la 162.
Potrivit ultimelor date ale
Institutului Național de Sănătate Publică, în săptămâna
18-24 februarie 2019, s-au
înregistrat la nivel național
1.364 cazuri de gripă clinică,
răspândite pe întreg teritoriul
țării. Până la aceeași dată,
fuseseră vaccinate antigripal 1.316.448 de persoane
din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul
Sănătății.
 R.C.

Pe lângă supervizarea medicală, Olivia Ligia Burtă a dorit să facă mișcare alături de
cele peste 80 de persoane care
participă la studiul medical
național „KAPO – Sănătate pe
ghete”.
Pentru că deja are studii medicale, programul de instruire
a presupus trei săptămâni de
cursuri alături de Kinga Sebestyen, primind la ﬁnal documentul care îi va conferi abilitatea de a coordona exercițiile
de Kangoo Jumps în paralel
cu activitatea profesională. Dr.
Olivia Ligia Burtă va conduce
pentru inceput orele de Kangoo Jumps pentru grupa de
vârstă peste 58 de ani, selectată pentru a participa la studiul
„KAPO - Sănătate pe ghete”.
Studiul este inițiat de Kinga Sebestyen, coordonatoarea
exerciţiilor ﬁzice, adaptate
la criteriile medicale evaluate şi monitorizate de o echipă
de specialişti. Participanții la
studiu fac în această perioadă exerciții pe ghete rebound,

Finanţare pentru permis de conducere

Doi bihoreni selectaţi

45 de tineri din medii defavorizate,
printre care și doi bihoreni, vor primi bani
pentru acoperirea costurilor pe care le
implică obținerea permisului de conducere
(cursurile școlii de șoferi și taxele adiacente)
în cadrul proiectului „Permis pentru viitor”.
Sprijinul se acordă tinerilor cu posibilități
materiale reduse, pentru care deținerea permisului reprezintă o condiție sau un avantaj în
obținerea unui loc de muncă, sau poate constitui un instrument beneﬁc în îndeplinirea și
extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor
deja angajați. În majoritatea proiectelor depuse
(196), tinerii au solicitat acoperirea costurilor
obținerii permisului de conducere categoria
B, 13 tineri s-au înscris pentru categoria C/
CE, doi pentru D/DE și unul pentru B adaptat.
Beneﬁciarii au fost selectați în urma jurizării proiectelor depuse, ținând cont de situația
materială, de scrisoarea de motivație personală,
de recomandările prezentate și de exactitatea
datelor cuprinse în formularul de înscriere.
„În cursul lunii martie vom încheia contractele și vom pune resursele ﬁnanciare la
dispoziția noilor beneﬁciari. Astfel, aceștia vor
putea să se înscrie la școala de șoferi, să înceapă cursurile și să se prezinte la examen spre
sfârșitul verii. Cei care n-au obținut ﬁnanțare
acum, pot reveni la sfârșitul lunii noiembrie,
când vom anunța ediția a 5-a”, a declarat
András Imre, directorul executiv al Fundației
pentru Comunitate.
În cadrul celor trei ediții ale programului
de până acum, 51 de tineri au obținut permis
de conducere, dintre care cinci din Bihor, și
alți 38 de beneﬁciari sunt programați pentru
susținerea examenului sau se aﬂă în diferite
faze ale cursurilor școlii de șoferi.
Programul „Permis pentru viitor” este
organizat de Fundația pentru Comunitate din
fondurile puse la dispoziție de MOL România.
 V.I.

Mai puţin de jumătate dintre
şomeri sunt indemnizaţi

Rata şomajului a scăzut
Rata şomajului înregistrat în evidenţele
AJOFM Bihor în luna ianuarie 2019 este
de 1,34%. La sfârșitul lunii ianuarie, în
evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor erau înregistrați
3.589 de șomeri (din care 1.848 femei). Majoritatea şomerilor sunt din mediul rural.

adaptate diverselor patologii
cu intenţia ca la ﬁnalul studiului să se poată demonstra beneﬁciile acestui sport asupra
sănătății.
Echipa de specialisti este
compusă din conf. dr. Olivia
Ligia Burtă, medic primar medicină de laborator, șef lucrări
dr. Dorina Maria Fărcaș, medic
primar recuperare medicală,
medicină ﬁzică și balneologie,
dr. Alin Iova - medic medicină
generală, ﬁziokinetoterapeut,
specialist recuperare sportivă
și lipoterapie, şef lucrări dr.
Corina Șuteu, medic primar
medicina muncii, şi psiholog
Corina Chiorean.
Prin intermediul acestui
studiu, dr. Olivia Ligia Burtă
dorește să promoveze comportamentele de sănătate,

atât la nivel universitar (ﬁind conferențiar la Facultatea
de Medicină și Farmacie a
Universității din Oradea), cât
și la nivel comunitar, în special la categoria donatorilor (și
potențialilor donatori) de sânge, ﬁind directorul Centrului
de Transfuzie Bihor.
„Vom veni, la ﬁnalul studiului (...) şi cu articole de
specialitate prin care vrem să
dovedim științiﬁc beneﬁciile
programului (...). Studiul vrea
să demonstreze că prin programele pe ghete rebound, se pot
crea, preveni sau schimba obiceiurile şi comportamentele de
risc legate de stilul de viață în
diferite boli, indiferent de sex
sau vârstă”, a declarat dr. Olivia Ligia Burtă.
 R.C.

Comparativ cu luna precedentă, când rata
șomajului a fost de 1,53%, în această lună acest
indicator a înregistrat o scădere cu 0,19 pp.
Din totalul de 3.589 persoane înregistrate în
evidențele AJOFM Bihor, 1.464 erau beneﬁciare de indemnizaţie de şomaj, iar 2.125 erau
șomeri neindemnizați. În ceea ce privește
mediul de rezidență, 3.088 șomeri provin din
mediul rural și 986 sunt din mediul urban. Cei
mai mulţi şomeri erau cu vârstă peste 50 ani
(1.322), urmaţi de cei din grupa de vârstă între
40 și 49 ani (992), la polul opus aﬂându-se
persoanele mai mici de 25 ani (359).
Structura șomajului pe grupe de vârste se
prezintă astfel: 359 de şomeri au vârste mai
mici de 25 de ani, 220 de şomeri, au vârste
cuprinse între 25 şi 29 de ani, 696 au vârste
cuprinse între 30 şi 39 de ani, 992 au vârste
cuprinse între 40 şi 49 de ani, 706 au vârste
cuprinse între 50 şi 55 de ani, iar 616 au vârste
de peste 55 de ani.
Șomerii cu învățământ primar și fără studii
au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor
înregistraţi în evidenţele AJOFM Bihor (39%),
urmați de cei cu studii liceale (19%). Șomerii
cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 15%
din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu
studii universitare 11%.
 A. COSTEA

