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Infuzie de 3,3 milioane de euro în spitalele din Oradea

Din această săptămână

Dotări în plus pentru
secțiile ATI

Primăria Oradea îşi
reia treptat activitatea

Municipalitatea orădeană va relua
activitățile cu publicul în Piramidă începând
din această săptămână. De asemenea, va ﬁ
reluat programul cu publicul și la instituțiile
din subordinea Primăriei.

Ca urmare a măsurilor
luate la nivelul orașului și a
creșterii capacității de testare, numărul persoanelor care
sunt în carantină s-a stabilizat.

Municipalitatea a trecut deja
la testarea angajaților companiilor mari și va trece la testarea celor din căminele sociale,
confesionale, și a persoanelor
ﬁzice care sunt obligate să plece în străinătate.
Numărul persoanelor aﬂate
în carantină în Bihor a scăzut,
într-o singură săptămână, de
la 1.800 la 250. Apoi, timp de
câteva zile, media s-a păstrat
undeva la 250-300.
„Prin măsurile adoptate de
Instituția Prefectului și forțele
de ordine, estimăm că acest
număr va rămâne constant și
în perioada următoare. Numărul bihorenilor care se întorc din străinătate a scăzut
de la câteva sute, la 25-30 pe
zi, ceea ce face ca riscul de
aducere în țară a persoanelor
infectate să scadă foarte mult.
Creșterea capacității de testare
ne-a ajutat să extindem testele
și în marile companii din Oradea cu ﬂux mare de oameni și
vom putea extinde aceste teste
și la persoanele care au nevoie
de ele pentru a ieși din țară. Pe
ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi (vineri,
8 mai – n.r.) a fost și alocarea
a 3,3 milioane de euro pentru
cele două spitale din oraș pentru a achiziționa dotări necesare secțiilor de ATI și Unității
de Primire a Urgențelor. Săptămâna viitoare acestea vor
demara proceduri de achiziție
pentru injectomate, ventilatoare mecanice, monitoare etc,
dotări pe care le vom putea
folosi și după ce această pandemie se va încheia”, a spus
primarul Ilie Bolojan vineri, în
cadrul unei conferințe de pre-

O parte din dotări ar putea ﬁ achiziţionate cu fonduri europene
să își facă teste pentru a putea
să ținută on-line. Edilul a mai și a celor din căminele de bă- ieși din țară, din cauze obiectiadăugat că speră ca aceste do- trâni care sunt în subordinea ve, decese în străinătate, tratatări, sau măcar o parte din ele, administrației publice locale și, mente programate în străinătasă poată ﬁ decontate din bani probabil, de săptămâna viitoate pentru afecțiuni grave ce nu
europeni.
re și cele asociate cultelor reliCoordonatorul spitalelor din gioase. De săptămâna aceasta, pot ﬁ amânate etc. Autoritățile
Oradea în perioada pandemi- ne vom ocupa și de companiile le cer atestat de examinare
PCR nu mai vechi de 4 zile. Cei
ei, medicul Gheorghe Carp,
a făcut o scurtă prezentare a care solicită testări în sistem care vor avea nevoie de aceste
situației la zi: „la această oră pooling (a fost testat deja 90% testări, după o metodologie
sunt 481 de persoane infecta- din personalul unei companii care va ﬁ aﬁșată de săptămâna
te cu Covid-19 în Bihor, asta și testele au ieșit negative). Ne viitoare pe site-ul Primăriei și
pentru că la noi sunt testați și preocupă și testarea persona- al Prefecturii, le vor putea face.
cei carantinați. În Spitalul Mu- lului companiilor din județ, nu Prefectura va decide dacă monicipal sunt internați 136 de doar a celui din Oradea. Mai tivele sunt întemeiate sau nu”,
pacienți, la ATI sunt 3 pacienți ales că mulți dintre cei care au a mai spus Gheorghe Carp,
din care doar unul este intubat, ajuns infectați la Spitalul Mu- care a încheiat conferința rugându-i pe orădeni să continue
iar la secția exterioară de la Hosă respecte distanțarea socială
tel Ceres sunt 87 de pacienți. În nicipal erau din județ”.
O altă problemă care trebu- și regulile de igienă: „să nu
carantină sunt 272 de oameni
care așteaptă să treacă 14 zile ie rezolvată, conform aceleiași credeți că pandemia s-a termiși testarea aferentă pentru a surse, este cea a persoanelor nat, pentru că din statisticile pe
putea ﬁ declarați nepericuloși ﬁzice care au nevoie de testări care le avem, nu putem spune
pentru cei din jur. Cele trei pentru a putea pleca în străină- că gradul de contagiozitate a
scăzut. Trebuie să rămânem
aparate PCR ne permit să tes- tate. Nu în scop turistic, însă.
„Am primit solicitări de la vigilenți”.
tăm toți medicii, toți cei care se
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internează la Spitalul Județean persoane ﬁzice care au nevoie

Covid-19 în Bihor

Numărul persoanelor aﬂate în izolare s-a dublat
Numărul persoanelor din
Bihor infectate cu virusul
care provoacă Covid-19 a
crescut, de vineri până duminică dimineață, cu 3, ajungând la 484. Pe lângă cele
conﬁrmate, duminică erau
290 de persoane în carantină,
560 în izolare iar 362 de persoane au scăpat, ﬁind declarate vindecate și externate.
Weekend bun pentru județul
Bihor, de doliu pentru România. De vineri până duminică
în județul nostru s-au înregistrat doar 3 cazuri noi, nu mai
puțin de 53 de persoane vindecându-se și ﬁind externate.
Numărul persoanelor aﬂate în
carantină a crescut nesemniﬁcativ, cu doar 18 cazuri în plus.
Singura evoluție deloc îmbucurătoare este cea a persoanelor aﬂate în izolare: vineri erau
231, iar duminică 560, ceea ce
înseamnă o creștere cu 329 de

persoane. Conform centralizării Direcției de Sănătate Publică Bihor, duminică, 10 mai, la
ora 8.30, 290 persoane se aﬂau
în carantină, 126 de persoane
erau internate în Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, 35 în Secția
Exterioară a Spitalului Clinic
Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea (Hotel Ceres Băile 1 Mai). 362 de persoane
erau vindecate (din care 275 la
Secția Exterioară a Spitalului
Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea (Hotel
Ceres, Băile 1 Mai). Conform
cifrelor oﬁciale, până duminică, s-au vindecat 74,95% din
persoanele diagnosticate cu
Covid-19 în județul Bihor.
La nivel național, numărul
de cazuri noi s-a păstrat în limitele cunoscute: vineri- 312,
sâmbătă – 320, duminică – 231.
Din păcate și numărul deceselor a fost constant: 22 vineri,

28 sâmbătă, 26 duminică. În
total, 76 de oameni au murit în
acest weekend.
Duminică, 10 mai, la nivel
național, din 256.749 de teste
prelucrate, numărul persoanelor infectate a ajuns la 15.362,
cu 7.051 de persoane declarate
vindecate și externate. La ATI
erau internate 242 de persoane
iar numărul deceselor ajunsese
la 952. În carantină erau 14.399
de persoane iar în izolare la domiciliu, sub monitorizare medicală, 19.887de persoane.
În străinătate, erau 2.758 de
cetățeni români infectați, cei
mai mulți în Italia (1.698), Spania (561), Germania (329) și
Marea Britanie (81). Numărul
deceselor cetățenilor români
aﬂați în străinătate, ajunsese
la 100.
Până sâmbătă, 9 mai, în Europa erau conﬁrmate peste 1,2
milioane de cazuri, cele mai
multe decese ﬁind înregistra-

Primarul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că,
începând din această săptămână, administrația
locală va lua toate măsurile pentru a redeschide
activitatea cu publicul în Primăria Oradea și
toate serviciile în subordine, astfel încât, treptat, până la ﬁnalul lunii mai toate serviciile să
lucreze în condiții cât de cât normale.
”Vom lua măsuri pentru reluarea activității
cu publicul la Primărie și la toate serviciile din
subordine, în așa fel încât, treptat-treptat, de la
mijlocul săptămânii viitoare(această săptămână
– n.r.) și până dincolo de jumătatea lunii mai,
toate serviciile noastre să înceapă să lucreze în
condiții cât de cât normale. Asta înseamnă că
vom lua măsuri ca toate să funcționeze, dar în
condițiile în care purtatul măștii va rămâne o
chestiune obligatorie, de asemenea, păstrarea
distanței în zona de așteptare a publicului și în
toate serviciile pe care le gestionează orașul și,
nu în ultimul rând, testarea cu termometrele la
intrarea în spațiile de lucru a tuturor orădenilor
care vin să rezolve probleme. În felul acesta,
sper că în săptămânile următoare, treptat-treptat, activitățile din oraș se vor relua în regim
normal, în așa fel încât, la începutul lunii iunie,
practic toate activitățile să se desfășoare cât
mai normal posibil în condițiile date”, a declarat primarul.
 I.M.

Autostrada Transilvania

Biharia-Borș, realizată
în proporție de 84%

Secțiunea 3C3 Biharia-Borș a autostrăzii A3 este ﬁnalizată în proporție de 84%,
potrivit raportului prezentat prefectului
Dumitru Țiplea de către Direcția Regională
de Drumuri și Poduri Cluj.

te în Italia (30.201), Spania
(26.251), Franța (26.230) și
Marea Britanie (31.241). La
nivel mondial erau conﬁrmate
aproape 3,9 milioane de cazuri, peste 274 de mii de decese și aproape 1,4 milioane de
persoane vindecate.
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Valoarea contractului pentru secțiunea 3C3
este de 134,22 milioane lei (fără TVA) și lucrările sunt executate de asocierea Trameco S.A Vahostav SK a.s. - Drumuri Bihor S.A - Drum
Asfalt S.R.L - East Water Drillings S.R.L.
Autostrada A3, numită și Autostrada Transilvania pe porțiunea Brașov-Borș, face legătura
dintre București și ieșirea spre Ungaria prin
Borș. Proiectul construirii autostrăzii A3 a fost
inițiat în urma emiterii Ordonanței de Urgență
nr. 120 din 2003. Secțiunea 3C3 Biharia-Borș,
cu o lungime de 5,35 km, va face legătura cu
autostrada M4 și, mai departe, cu întreaga rețea
de drumuri de mare viteză din Europa Centrală
și de Vest. În prezent, pe acest lot se așterne
stratul de uzură. 

