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Vineri, 18 octombrie 2019

La Sala Polivalentă
a Universității

Incendii în Tileagd, Aleșd și Salonta

O persoană rănită

Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenți

Pompierii militari bihoreni au intervenit ieri pentru
stingerea a trei incendii produse în localitățile Tileagd,
Aleșd și Salonta, unul dintre
acestea soldându-se cu rănirea unei persoane.
Incendii s-au produs la o
clădire dezafectată din Tileagd și la o locuință din Aleșd.
Între orele 09.45 -10.45, două
echipaje de pompieri militari
din cadrul Stației Aleșd, în
cooperare cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență Tileagd, au acționat
pentru stingerea unui incendiu
produs la o clădire dezafectată de pe strada Tilecușului din
Tileagd, eveniment soldat cu
arderea unei suprafețe de aproximativ 50 de metri pătrați din
acoperișul construcției. Cauza
probabilă a incendiului a constituit-o utilizarea unui aparat
de tăiere/lipire fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.
În jurul orei 11.00, pompierii aceleiași subunități au fost
mobilizați pe strada Ogorului
din Aleșd, unde au acționat
pentru localizarea și lichidarea
unui incendiu ce se manifesta
la acoperișul unei case. Incendiul, provocat, probabil, de
un scurtcircuit electric, a fost
stins în aproximativ 30 de minute, echipajele reușind să împiedice propagarea ﬂăcărilor la
încăperile locuinței. Ca urmare a producerii evenimentului
a ars acoperișul, pe o suprafață
de circa 40 metri pătrați.

Persoană rănită la
Salonta

Cea de-a treia situație de

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM) Bihor invită
orădenii care se aﬂă în căutarea unui loc de
muncă astăzi, 18 octombrie, la Campusul
Central - Sala Polivalentă a Universității
din Oradea, la Bursa Locurilor de Muncă
pentru Absolvenţi.

urgență survenită în județ în
cursul acestei zile, gestionată în acest caz de pompierii
Detașamentului Salonta, s-a
produs în jurul orei 12.30, pe
strada Războieni din municipiul Salonta.
Flăcările, care se manifestau la acoperișul unui adăpost de păsări cu posibilitate
de propagare la o construcție
auxiliară, au fost stinse rapid de pompierii mobilizați la

fața locului, însă proprietarul
gospodăriei, care încercase să
stingă incendiul înainte de sosirea echipajelor specializate,
a suferit arsuri de gradul I la
mâna stângă și la nivelul feței.
Pompierii militari paramedici
din cadrul aceleiași subunități
i-au acordat octogenarului primul ajutor caliﬁcat, transportându-l ulterior la Unitatea de
Primire Urgențe a Spitalului
Clinic Județean. Echipajele de

stingere au împiedicat extinderea ﬂăcărilor la construcția din
imediata apropiere, salvând,
totodată, păsările din adăpost.
În urma evenimentului, generat, probabil, de utilizarea focului deschis în spații deschise
fără respectarea normelor de
apărare împotriva incendiilor,
a ars acoperișul adăpostului,
pe o suprafață de aproximativ
30 de metri pătrați.
 C.R.

Medicii de familie din judeţ sunt aşteptaţi la sediul DSP
Coliziune între un
autobuz și un camion 7.220 doze de vaccin gripal
O femeie în vârstă de 44 de ani a
ajuns la spital cu leziuni multiple după
ce autobuzul în care se aﬂa a fost implicat într-un accident rutier produs în
localitatea Biharia.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, accidentul s-a produs miercuri, la ora 13.30,
pe DN19, în localitatea Biharia. „Un bărbat de 64 de ani, din comuna Popești, în
timp ce conducea un autobuz pe direcția
Oradea - Săcueni, nu a păstrat o distanță
corespunzătoare în timpul deplasării față de autovehiculul din fața sa și a
acroșat din spate un camion care tracta
o remorcă, condus în aceeași direcție de
deplasare de un bărbat de 46 de ani, din
municipiul Oradea”, a precizat comisarul
șef Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al
IPJ Bihor. În urma accidentului rutier, o
femeie de 44 de ani, din comuna Biharia,
pasageră în autobuz, a suferit multiple
leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost
transportată la spital. Polițiștii rutieri bihoreni continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier. 

Ministerul Sănătății a transmis,
miercuri, la DSP Bihor a doua tranșă
de vaccin gripal, în cantitate de 7.220
doze. Dozele din această tranșă vor ﬁ
distribuite către unitățile medicale din
județul Bihor (unități spitalicești, Serviciul Județean de Ambulanță, cabinetele medicilor de familie) în vederea
vaccinării grupelor populaționale la
risc.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de DSP Bihor, medicii de familie vor
primi 10 doze de vaccin gripal/cabinet
medical. În intervalul 21 - 25 octombrie
(inclusiv) între orele 08.00-14.00, sunt
așteptați la sediul DSP Bihor medicii de
familie din județ pentru preluarea dozelor
de vaccin. DSP Bihor a informat medicii
de familie, conform prospectului vaccinului, că acest vaccin nu poate ﬁ administrat copiilor sub 3 ani. Dozele primite
gratuit de la Ministerul Sănătății sunt destinate grupelor populaționale considerate
la risc și pentru care Organizația Mondială a Sănătății recomandă vaccinarea
antigripală. Aceste grupe populaționale
sunt următoarele: persoanele cu vârsta
cuprinsă între 6 luni și 64 ani în evidentă

cu afecțiuni medicale cronice pulmonare,
cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm, sau cu virusul imunodeﬁcienței
umane; gravide; medici, cadre medii sanitare și personal auxiliar, atât din spitalele,
cât și din unitățile sanitare ambulatorii,
inclusiv salariații instituțiilor de ocrotire
(copii sau bătrâni) și ai unităților de bolnavi cronici, care prin natura activității
vin în contact respirator cu pacienții sau
asistații; persoanele, adulți sau copii, rezidente în instituții de ocrotire socială, precum și persoanele care acordă asistență
medicală, socială și îngrijiri la domiciliul persoanelor cu risc înalt; persoanele
cu vârsta egală sau peste 65 ani. Prima
tranșă de vaccin gripal (720 doze) a fost
primită la DSP Bihor în cursul lunii septembrie și distribuită către Spitalul Clinic
Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea,
dar nu a fost suﬁcientă pentru imunizarea
întregului personal. În cursul lunii noiembrie se estimează că se vor primi la DSP
Bihor încă două tranșe de vaccin gripal
din care se vor aloca prioritar doze către
cabinetele medicilor de familie.
 R.C.

Chiar dacă, generic, acest târg se adresează
în special tinerilor, la eveniment sunt bineveniţi toţi cei aﬂaţi în căutarea unui loc de
muncă, precum şi cei care vor să-şi schimbe
locul de muncă actual. Bursa va avea loc între
orele 9.00-15.00, la Campusul Central - Sala
Polivalentă a Universității din Oradea, respectiv la toate punctele de lucru ale AJOFM Bihor
din Aleșd, Salonta, Marghita și Beiuș.
„Obiectivul nostru este de a facilita întâlnirea absolvenților aﬂați în căutarea unui loc
de muncă cu angajatorii din judeţul Bihor.
În același timp, vrem să venim în sprijinul
agenților economici pentru a-și recruta personalul, proaspăt absolvent, de care au nevoie”,
a declarat Békési Csaba, directorul executiv
al A.J.O.F.M. Bihor. Avem speranța că Bursa
Locurilor de Muncă pentru Absolvenți din 18
octombrie va ﬁ un real succes și vom reuși,
astfel, să dovedim, încă odată, că suntem o
instituţie modernă și ﬂexibilă, care are capacitatea de a răspunde provocărilor de pe piaţa
muncii”, a mai declarat Békési Csaba.
La bursă vor ﬁ 74 de ﬁrme din Bihor, cu un
total de 910 locuri de muncă vacante, dintre
acestea 151 ﬁind pentru absolvenţii de studii
superioare.
 A.COSTEA

Ascunse într-o autoutilitară

Ţigări de contrabandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei Borș au descoperit,
ascunse într-o autoutilitară condusă de un
bărbat cu dublă cetăţenie româno-ucraineană, 20.000 pachete de ţigări pentru care
șoferul nu deţinea documente de provenienţă.
La Punctul de Trecere al Frontierei Borș s-a
prezentat, miercuri seara, pentru efectuarea
formalităţilor de frontieră, un bărbat cu dublă
cetățenie româno-ucraineană, S.N., în vârstă de
31 de ani, la volanul unei autoutilitare marca Mercedes Sprinter. Alături de acesta mai
călătorea, ca pasager, un cetățean ucrainean.
La controlul speciﬁc, poliţiştii de frontieră au
descoperit ascunse, într-un spaţiu amenajat în
plafonul dublu al compartimentului marfă al
autoutilitarei, 20.000 pachete cu ţigări, diferite mărci, pentru care persoana în cauză nu
deţinea documente de provenienţă. Întreaga
cantitate de ţigări, în valoare de 300.000 lei, a
fost ridicată în vederea conﬁscării, iar mijlocul
de transport a fost indisponibilizat la sediul
SPF Borș. În cauză, polițiștii de frontieră au
întocmit acte de urmărire penală sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de contrabandă, urmând
ca la ﬁnalizarea cercetărilor să ﬁe dispuse măsurile legale ce se impun. 

