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S-a lansat platforma care îți spune unde găsești medicamentul dorit

Gata cu goana prin
farmacii!
În weekendul care a trecut a avut loc lansarea platformei naționale farmacistiisolidari.ro cu scopul de a
ajuta oamenii să-și găsească
online, mai ușor și mai rapid,
farmaciile din orașul lor care
au pe stoc medicamentele de
care au nevoie.

Platforma a fost creată de
o echipă formată din clujeni
și orădeni în contextul crizei generate de Coronavirus,
inițiatorii sperând ca prin
demersul lor să reducă expunerea persoanelor vulnerabile la aglomerația din spațiile
publice și din farmaciile de
pretutindeni. De asemenea, se
va monitoriza atent deﬁcitul
de medicamente greu de găsit, precum Euthyrox, Siofor,
Plaquenil și altele.
Cei care îi vor ajuta pe
cetățeni să își găsească mai
rapid medicamentele, cu sfaturi avizate și dacă vor dori,
le vor facilita transmiterea
unei rețete electronice, sunt
farmaciștii voluntari înscriși
în această rețea națională.
,,Dorim să mulțumim pe
această cale farmaciștilor din
toată țara care au răspuns atât
de rapid apelului nostru și au
ales să-și aloce voluntar câteva
minute pe zi pentru a oferi un
plus de ajutor pacienților. Până
în acest moment, avem câteva
sute de farmaciști înscriși la
nivel național în rețea” subliniază Raluca Radu, unul dintre
coordonatorii proiectului.

Cum funcționează
platforma?

Platforma a fost creată de un grup de orădeni şi clujeni
tehnică a aplicației. ,,În contextul Covid-19, am dorit să
dezvoltăm o aplicație web care
să faciliteze informația dintre
farmaciștii din toată țara și
pacienți, pentru a evita drumurile multiple prin oraș și aglomerările în farmacii. În plus,
vom monitoriza cererea integrală pentru medicamentele
greu de găsit la nivel național
și vom informa public și periodic acest aspect, în speranța
că se vor remedia problemele
înainte să escaladeze”, spune
Mircea Pop.
Platforma Farmaciștii Solidari este o inițiativă civică implementată în regim de voluntariat de către o echipa formată

din tineri profesioniști din Oradea și Cluj cu background-uri
în domenii precum IT, design,
cercetare, comunicare și farmacie. Structura acesteia a fost
îmbunătățită continuu în urma
consultărilor cu farmaciștii și
alți specialiști din domeniu,
astfel încât să răspundă nevoilor reale ale utilizatorilor, întrun mod cât mai simplu, eﬁcient
și transparent.
„Nu aﬁșăm prețuri, nu
promovăm valorile private ale nimănui și respectăm
conﬁdențialitatea,
conform
unui GDPR în vigoare”, susțin
organizatorii.
 V.I.

Pentru elevii cu probleme, prin intermediul Inspectoratului Școlar
şi cu ajutorul primăriilor

Cartele gratuite şi tablete
urmare din pagina 1
... la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților
o colecție de resurse necesare
continuării învățării în mediul
online. În portalul Digital, pe
educred.ro, sunt centralizate
platforme de învățare și resurse
educaționale deschise, inclusiv
tutoriale și alte materiale de
învățare destinate formării și
susținerii cadrelor didactice.
Printre multe altele, în ordin
era prevăzut că „inspectoratele școlare în colaborare cu
unitățile de învățământ și cu
autoritățile locale vor identiﬁca soluții pentru asigurarea
echipamentelor
informatice
și a conectării la internet a
unităților de învățământ”.
Este lesne de înțeles că a
„identiﬁca soluții pentru asigurarea echipamentelor informatice” nu înseamnă a primi
bani pentru asta, așa cum ar
ﬁ fost normal. Guvernul putea
aloca niște bani pentru tablete

pe care să le distribuie, prin
Inspectorate, copiilor care au
nevoie de ele. Mai ales că inspectoratele au posibilitatea de
a aﬂa câți copii cu probleme
există în ﬁecare județ și unde
învață ei. Dar, nu. Ministerul
a pasat rezolvarea situației la
inspectorate și autorități locale
în speranța că „se vor descurca
ele cumva!”

8.000 de elevi fără
mijloace tehnice

Așa cum era normal, Inspectoratul Școlar Județean Bihor a
făcut mai întâi o analiză, ajungând la concluzia că în Bihor
sunt în jur de 8.000 de elevi
care nu au mijloace tehnice.
„Sunt în jur de 5.800 în mediul rural și restul în mediul
urban. Am reușit un prim pas.
Am semnat un parteneriat cu
un operator de telefonie care
ne va ajuta cu câte o cartelă
SIM gratuită, cu acces la inter-

net. Le vom distribui prioritar
elevilor care au probleme sociale și celor care au de dat examene. În plus, de azi (ieri-n.r.)
dimineață, am început să iau
legătura cu primarii. Unii au
și făcut deja pași importanți,
achiziționând tablete pentru
copii. La Oradea am vorbit cu
primarul Ilie Bolojan care a
fost foarte deschis așa că, în
cel mai scurt timp, elevii cu
probleme din Oradea vor primi
echipamente. Voi continua să
discut cu primarii în speranța
că vor găsi soluții și vom putea
să îi ajutăm pe elevi. Mă bucur
că după introducerea catalo-

22 de convoaie au
tranzitat județul

Polițiștii bihoreni au veriﬁcat, de duminică până luni dimineață, 452 persoane aﬂate
în izolare, au însoțit 15 convoaie organizate
pentru tranzitarea județului spre zonele
de carantinare sau izolare și au efectuat 5
misiuni de transport persoane către spațiile
de carantină desemnate.

,,De asemenea, dorim să lansăm un apel către farmaciștii
de pretutindeni care nu s-au înscris încă, dar care doresc săși ajute comunitatea, că pot să
se alăture oricând. Ei sunt cei
care, împreună cu medicii și
alte categorii de profesioniști,
joacă zilele acestea un rol
critic în societate și pot fac
o diferență uriașă în viața
pacienților”, mai spun coordonatorii proiectului.

Cetățenii care doresc să caute un medicament, trebuie, mai
întâi, să intre pe site-ul FarmacistiiSolidari.ro și să completeze datele personale solicitate
și cele referitoare la medicamentul respectiv. Cererile lor
vor ﬁ apoi transmise printr-o
notiﬁcare tuturor farmaciștilor
solidari care activează în
orașul respectiv. Aceștia vor
veriﬁca dacă farmacia lor are
pe stoc medicamentul solicitat, iar dacă acesta există, îl
vor anunța pe pacient printr-un
mesaj.
Astfel, pacientul se va putea deplasa direct la cea mai
apropiată farmacie care are
disponibile medicamentele necesare, fără să mai ﬁe nevoit să
bată străzile și să ia farmaciile
la rând, expunându-se inutil.
Mircea Pop din Oradea, alături de colegul sau Andrei Suciu, sunt cei care au coordonat
componenta IT, dezvoltarea

La început de săptămână

gului electronic am reușit un
prim pas în ceea ce înseamnă
accesul la educație al acestor
copii” a spus, pentru Crișana,
Alin Novac-Iuhas.
În plus, în videoconferința
pe care ministrul Educației a
ținut-o ieri cu toți șeﬁi de inspectorate, Alin Novac-Iuhas
a propus ca programul „Euro
200”, pentru acordarea unui
ajutor ﬁnanciar elevilor şi
studenților în vederea achiziţionării de calculatoare, să ﬁe
modiﬁcat pentru ca, prin intermediul lui, să ﬁe achiziționate
tablete pentru elevii din toată
țara. 

Jandarmii bihoreni au însoțit 7 convoaie
organizate pentru tranzitarea județului spre
zonele de carantinare sau izolare și au asigurat
măsuri de pază și protecție la nivelul a 5 centre
de carantină active și a unei comunități de etnie
rromă.
Echipajele Inspectoratului pentru Situații
de Urgență (ISU) „Crișana” Bihor au efectuat
6 misiuni de transport ale persoanelor care
au intrat în țară către centrele de carantină de
la nivelul județului, respectiv către limita de
județ, de unde au fost preluate de către echipaje din județele respective. De asemenea,
pompierii militari din cadrul ISU „Crișana” au
desfășurat misiuni de asigurare la centrul de
triere amplasat în Vama Borș.
Pentru nerespectarea măsurilor dispuse la
nivel național pe timpul stării de urgență, în
Bihor au fost aplicate 86 de sancțiuni în valoare
de 178 de mii de lei și a fost întocmit un dosar
penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate
în carantină instituționalizată în toată țara
2.217 persoane care nu au respectat perioada
de autoizolare. De asemenea, 168 de persoane
aﬂate în carantină au părăsit locația în care
au fost plasate, pentru acestea ﬁind dispusă
măsura carantinării pentru o nouă perioadă de
14 zile. Au fost întocmite, până luni, 27 aprilie,
490 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.
Polițiștii și jandarmii au depistat, la nivel
național, de duminică până luni dimineață,
5.406 persoane care nu au respectat măsura
privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale de peste 10 milioane de lei. 

Covid-19 în Bihor

40 de noi cazuri într-o
singură zi

Numărul persoanelor din Bihor infectate
cu virusul care provoacă Covid-19 a crescut
de duminică până luni cu 40, ajungând la
416. Pe lângă cele conﬁrmate, 942 de persoane sunt în carantină, 452 în izolare, iar 36 de
persoane au scăpat, ﬁind declarate vindecate
și externate.
La nivel național, luni, 27 aprilie, din 143.834
de teste prelucrate, numărul persoanelor infectate a ajuns la 11.339, cu 3.141 persoane declarate vindecate și externate. Față de duminică,
s-au identiﬁcat 303 cazuri noi de îmbolnăvire.
La ATI erau internate 227 de persoane, iar
numărul deceselor ajunsese la 631. În carantină
instituționalizată erau 11.906 persoane, iar în
izolare la domiciliu, sub monitorizare medicală, 23.012 de persoane.
Luni, 27 aprilie, români în străinătate,
infectați cu Covid-19, erau 1.518, cei mai mulți
în Italia (1.157), Spania (226) și Marea Britanie
(67). Numărul deceselor cetățenilor români
aﬂați în străinătate ajunsese la 75.
Până duminică, 26 aprilie, în Europa, erau
conﬁrmate peste un milion de cazuri, cele
mai multe decese ﬁind înregistrate în Italia
(26.384), Spania (22.524), Franța (22.614) și
Marea Britanie (20.319). La nivel mondial erau
conﬁrmate peste 2,8 milioane de cazuri, peste
201 mii de decese și aproape 870 de mii de
persoane vindecate.
 Vasilică ICHIM

