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Număr record de noi îmbolnăviri: 614, 3 cazuri în Bihor

Un bihorean în vârstă de 38
de ani a decedat
Un nou record îngrijorător
a fost înregistrat, ieri, când,
în urma testelor efectuate la
nivel naţional, în 24 de ore,
s-au înregistrat 614 cazuri
noi de îmbolnăviri cu coronavirus. În Bihor, un pacient
internat de mai mult timp, în
vârstă de 38 de ani, a decedat
în timp ce alte trei persoane
au fost conﬁrmate pozitiv.

Potrivit unui comunicat de
presă transmis de DSP Bihor,
conform datelor centralizate
la nivel județean, ieri erau 67
de persoane internate şi 646
de persoane vindecate. Conform cifrelor oﬁciale s-au vindecat 92,15 % din persoanele
diagnosticate cu Covid-19 în
județul Bihor. Încă un deces
a fost înregistrat la Spitalul
Municipal, un bărbat de 38 de
ani internat de mai multe săptămâni pe secţia de Terapie Intensivă în stare gravă. În urma
testelor efectuate de miercuri
dimineaţa până joi dimineaţa,
în Bihor au mai fost conﬁrmate
ca pozitive încă trei persoane.
În intervalul 8 iulie, ora 08.00,
9 iulie, ora 08.00, au fost veriﬁcate 61 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de
protecție individuală (purtarea
de mască) în spații închise și în
transportul în comun. În urma
controalelor, au fost aplica-

Inventarierea locurilor de veci

Administrația Domeniului Public Oradea
derulează o activitate de inventariere a locurilor de înmormântare din Cimitirul Municipal Rulikowski. Cei care au locuri de veci
concesionate sau au strămoși înmormântați în
Cimitirul Municipal sunt rugați să-și veriﬁce
situația concesionărilor. Listele cu locurile expirate pot ﬁ consultate pe site-ul adporadea.ro
sau la Administrația Cimitirului.
În situațiile în care perioada de concesionare
a expirat și contractul nu este prelungit, locurile de veci intră în patrimoniul municipiului,
putând ﬁ atribuite, prin licitație, pentru alte
înmormântări.

Buletin de avertizare
ﬁtosanitar

Tratamente pentru
meri, peri şi gutui
Oﬁciul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului
viermele merelor (Cydia pomonella) generaţia II, la măr, păr, gutui. Se mai combat: aﬁde, defoliatoare, minatoare, rapăn, făinare.

te 6 sancțiuni cu avertisment
pentru nerespectarea de către
persoanele ﬁzice a măsurilor
individuale de protecție a vieții
și pentru limitarea efectelor
tipului de risc produs asupra
sănătății persoanelor, conform
Legii 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. La nivel
naţional, au fost înregistrate 17
decese (13 bărbați și 4 femei),

Copil de trei ani blocat în
casă,

ale unor pacienți infectați cu
noul coronavirus, internați
în spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov,
Cluj, Dâmbovița, Galați, Gorj,
București, Tulcea și Vrancea.
Dintre acestea, 1 deces a fost
întregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 5
decese la categoria de vârstă
60-69 ani, 4 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 4

decese la persoane de peste 80
de ani. 16 dintre decese sunt
ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru
1 deces nu au fost raportate
comorbidități.
De la ultima informare
transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 614 noi cazuri de
îmbolnăvire. La ATI erau ieri
internați 240 de pacienți.
 R.C.

Patru persoane au decedat şi alte patru
au fost rănite

Salvat de pompieri Bihorean mort într-un
accident în Sălaj
O fetiţă în vârstă de trei ani din Oradea,
blocată accidental într-un apartament situat la etajul cinci al unui bloc, a fost salvată
de pompieri. Pericolul în care s-a aﬂat copila a fost cu atât mai mare cu cât, unul dintre
geamurile locuinţei era deschis.
Potrivit mr. Camelia Roşca, purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, miercuri,
în jurul orei 17.25, o apelantă a numărului unic
112 solicita intervenția echipajelor specializate pe strada Nufărului din municipiul Oradea,
pentru salvarea ﬁicei sale, în vârstă de 3 ani,
care rămăsese blocată accidental în apartament, pericolul pentru copil ﬁind cu atât mai
mare cu cât exista posibilitatea ca cea mică să
acceadă la fereastra deschisă a unei camere a
locuinței situate la etajul 5. „La adresa indicată s-au deplasat de urgență, pompierii militari
din cadrul Detașamentului 1 Oradea, care,
utilizând autospeciala de lucru la înălțime au
pătruns prin fereastră, în apartament, au deblocat ușa locuinței și au redat-o pe fetiță, în
siguranţă, părinților, înlăturând astfel, pericolul producerii unui eveniment nedorit”, a precizat mr. Camelia Roşca. 

Patru persoane au murit, printre
care un bihorean, și alte patru au fost
rănite grav într-un accident rutier
care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi pe Drumul Național DN
19 B, între localitățile Zăuan și Ip,
județul Sălaj.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Sălaj, șoferul unei mașini a
efectuat o depășire neregulamentarä a
unui alt autoturism, peste marcajul longitudinal simplu continuu, și a intrat
în coliziune frontală cu o mașină care
circula pe direcția Zăuan - Ip, condusă
de un bărbat din județul Bihor. În urma
accidentului a rezultat decesul a patru
persoane, dintre care cei doi șoferi și
două persoane din mașina care a efectuat depășirea. Alte patru persoane au
fost rănite grav, câte două din ﬁecare
mașină. Reprezentanții ISU Sălaj au
declarat la rândul lor că la locul accidentului s-a intervenit cu o autospecială de descarcerare și 11 ambulanțe, din
care 6 de la SMURD și 5 ale SAJ Sălaj.

Persoanele rănite au fost transportate
de la UPU Zalău. Potrivit portalului
sportulsalajan.ro, maşina condusă de
bărbatul în vârstă de 44 de ani, din Bihor, a fost izbită frontal de un autoturism care a intrat brusc pe contrasens.
Bihorenii, din Marghita, se întorceau
de la mare. În autoturism se mai aﬂau,
pe lână bărbatul decedat, soţia şi ﬁica
acestuia, ambele ﬁind transportate la
spital cu răni grave. 

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:
1. Decis 25 WG – 0,045KG/ha + Dithane M
45 – 0,2% + Topas 100 EC – 0,3 l/ha sau
2. Faster 10 EC – 0,025% + Difcor 250 EC
0,15 l/ha sau
3. Karate Zeon – 0,015% + Folicur Solo – 0,6
l/ha.
Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția
plantelor, omologate în România. Perioada
optimă pentru efectuarea tratamentului: 9–15
iulie. La prepararea soluției se vor respecta
toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta
produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie
a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor
ﬁ completate la zi în Registrul de evidenţă a
tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani.
După golire, ambalajele din material plastic
se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată
golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele
de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede
legislaţia în vigoare, precum şi Protocoalele de
colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016 –
se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu
şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.
 R.C.

