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Prima şedinţă în sistem audio a Consiliului Local Oradea

Măşti în farmacii, tablete
pentru elevi
Municipalitatea orădeană
a semnat, ieri, un parteneriat cu Colegiul Farmaciștilor
Bihor pentru a asigura măști
în farmaciile din Oradea
și Zona Metropolitană. De
asemenea, Consiliul Local
Oradea a aprobat alocarea a 80.000 de euro pentru
achiziționarea de tablete
pentru cei 388 de copii care
nu beneficiază, în prezent, de
predarea online.
Printr-o declarație de presă
susținută online la sfârșitul
primei ședințe a Consliliului
Local Oradea susținute în sistem audio, primarul Ilie Bolojan a prezentat o situație a
măsurilor luate de municipalitate pentru gestionarea pandemiei de coronavirus. Mai întâi,
acesta a amintit că, săptămâna
trecută, la Maternitatea Oradea, a fost instalat al doilea
aparat de testare a persoanelor
infectate cu noul coronavirus.
În aceste zile au fost făcute
probe, fiind așteptat ordinul
ministrului Sănătății pentru
a putea fi asigurată testarea,
iar probele să fie omologate.
„În această perioadă, un obiectiv important pentru noi a fost
acela de a menține numărul de
infectări într-o cotă normală în
așa fel încât să nu supraaglomerăm spitalele din Oradea și,
de asemenea, să menținem o
cantitate importantă de materiale sanitare la dispoziția celor care lucrează în linia întâi.
Săptămâna trecută am reușit
să instalăm al doilea aparat de
testare pentru detectarea celor
infectați. Acest aparat a fost
instalat într-o clădire din incinta Maternității din Oradea.
A realizat deja primele probe
și, la sfârșitul săptămânii trecute, am trimis Ministerului
Sănătății documentația pentru
ca acest aparat să fie inventariat și, pe baza unui ordin care va
fi publicat în aceste zile, aparatul va asigura testarea, iar
probele vor fi recunoscute”, a
precizat Bolojan. Potrivit aces-

Erată

În Felicitarea de Paşti a primăriei din Brusturi publicată în ediţia de joi, 16 aprilie s-a
strecurat o eroare. Astfel, viceprimarul comunei amintite este Graţian Ioan Ciuciu şi nu
cum a apărut eronat în felicitare. n

Palatul Episcopal
Greco-Catolic

Se reabilitează
fațadele interioare

Lucrările de refacere a fațadelor interioare ale Palatului Episcopal Greco-Catolic
din Oradea au demarat la începutul acestei
luni, în prezent fiind realizate în proporție
de 30%. Investiția, care vizează refacerea
tuturor fațadelor și a iluminatului, se ridică
la 1,7 milioane lei.

Al doilea aparat de testare de la Maternitate este în probe
tuia, în perioada de probe s-au care este în apropierea celui
făcut recoltări de la angajații care o poartă și în felul acesSpitalului Județean. După pri- ta oameni care care ar putea fi
mirea aprobării din partea Mi- infectați fără să știe ar putea să
nisterului Sănătății, cu ajutorul nu mai îi infecteze pe ceilalți
celor două aparate deținute de și în felul acesta viața socială
municipalitate vor putea fi rea- să se poată desfășura. Un lulizate cel puțin 400 de teste pe cru important de care ne-am
zi. „În perioada următoare vom ocupat a fost să asigurăm comextinde testările la persoanele paniilor din Oradea, pentru ca
vulnerabile din căminele de economia să funcționeze, accebătrâni și la persoanele care sul la măști, pentru a-și putea
lucrează pentru acestea, dar și proteja angajații. Astăzi (ieri
la oamenii din spitale și la cei – n.r.) am realizat un partenecare ies din carantină, astfel riat cu Colegiul Farmaciștilor
încât, pe de o parte să putem din județul Bihor, astfel încât,
identifica persoanele infectate prin intrmediul farmaciilor
și să le izolăm sau să le tratăm din Oradea și din Zona Meși, pe de altă parte, să limităm tropolitană să putem pune la
răspândirea acestei infecții”, dispoziția cetățenilor care vor
să cumpere măști mărfuri la
susține primarul Oradiei.
prețuri acceptabile. Prin inMăşti la 3 lei bucata termediul unui importatori de
Pe de altă parte, pentru a fi măști din județul Bihor, începregătiți pentru perioada de pând de mâine dimineață (în
după 15 mai, municipalitatea a această dimineață - n.r.), în
încheiat un parteneriat nu Co- toate farmaciile care vor dori
legiul Farmaciștilor Bihor pen- să cumpere vor fi puse măști
tru ca toate farmaciile din Ora- la vânzare la un preț de maxidea și din Zona Metropolitană mum 3 lei per mască și nu așa
interesate să poată comerciali- cum a fost până acum de 5, 6
za măști pentru cetățeni la un sau 7 lei. Nici acesta nu este
preț de trei lei bucata. „Chiar un preț prea scăzut din păcate,
dacă lucrurile se îmbunătățesc, pentru că prețurile au explodat
totuși trebuie păstrate aceste de la apariția crizei, dar orimăsuri de distanțare și purta- cum este un preț mult mai bun.
tul măștii este un aspect care În următoarele două-trei săpdacă nu îl protejază 100% pe tămâni vor fi asigurate în concel care o poartă, cu siguranță tinuare măști, în așa fel încât
contribuie la protecția celui cei care doresc să se protejeze

sau care trebuie să se protejeze
să poată să o facă”, a declarat
Bolojan.

Tablete pentru elevi

Edilul orădean a anunțat,
totodată, că în ședința de ieri a
Consiliului Local, a fost aprobată alocarea a 80.000 euro
pentru achiziționarea, de către
școli, a tabletelor necesare predării online de care, în prezent,
nu beneficiază 388 de copii din
municipiu, potrivit unui raport al Inspectoratului Școlar
Județean Bihor. „Am primit o
situație de la ISJ din care rezultă că aproape 400 de copii
din Oradea nu pot beneficia de
predarea online de acasă întrucât au o situație materială care
nu le-a permis părinților să le
cumpere tablete sau calculator.
Astfel, în ședința de azi (ieri
– n.r.) a CLO, am alocat aproximativ 80.000 euro școlilor
din Oradea pentru ca acestea
să achiziționeze tablete și să
le pună la dispoziția acestor
copii în cursul acestei săptămâni, astfel încât de săptămâna viitoare și aceștia, alături de
ceilalți copii din Oradea care
au o situație mai bună și au
asemenea dotări să poată beneficia de cursurile online pe
care școlile din Oradea le organizează în această perioadă”.
n Ioana MATEAȘ

Contractul de execuție pentru lucrarea „Reabilitare fațade și refacere iluminat arhitectural
la Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea”
a fost semnat în luna martie, valoarea lucrărilor
fiind de 1.776.028,25 lei fără TVA. Prin acest
contract sunt reabilitate atât fațadele interioare,
cât și cele exterioare, afectate de incendiul din
vara anului 2018. Lucrările de reabilitare în
această prima etapă vizează fațadele din curtea
interioară a Palatului Episcopal, urmând ca
apoi ele să fie continuate la exterior. Lucrările
sunt executate de asocierea Drum Asfalt – Trameco, iar durata contractului este de opt luni de
la data ordinului de începere a lucrărilor, care a
fost 1 aprilie 2020.
„În cadrul reabilitării se execută următoarele
tipuri de lucrări: refacerea tencuielilor în zonele
în care acestea sunt degradate; refacerea tâmplăriilor în zonele distruse de incendiu; refacerea decorațiunilor și ornamentelor degradate
sau reabilitarea acestora acolo unde se impune;
refacerea iluminatului arhitectural la fațadele
exterioare, înlocuirea glafurilor, a jgheaburilor
și burlanelor din tablă zincată cu jgheaburi și
burlane din cupru; refacerea zugrăvelilor la
fațadă; curățarea soclului prefabricat din plăci
marmură cu peria de sârmă, după care acesta
va fi tratat cu o soluţie de conservare incoloră
mată”, precizează Primăria Oradea.
n R.C.

