Social 5

Vineri, 7 august 2020

Angajaţii instanţei au fost testaţi prin metoda pooling după un caz de Covid - 19 Flash rutier

Personalul Curţii de Apel
Oradea, negativ
Personalul Curţii de Apel
Oradea a fost testat, marţi,
prin metoda pooling, după ce
unul dintre angajaţii instanţei a fost depistat pozitiv cu
noul coronavirus. Potrivit biroului de informaţii şi relaţii
publice al Curţii, rezultatul a
fost negativ.

Decizia de testare a personalului Curţii de Apel Oradea a
fost luată după ce unul dintre
angajaţi, potrivit unor surse,
judecător, a fost testat pozitiv,
la sfârşitul săptămânii trecute. Ieri, Biroul de Informare
şi Relaţii Publice al instanţei a
transmis un comunicat, anunţând că rezultatele testelor sunt
negative. “În continuarea demersului de informare corectă
a justițiabililor care în această
perioadă sunt implicați în proceduri judiciare la Curtea de
Apel Oradea, a avocaților și a
celorlalți participanți, vă aducem la cunoștință că, în cursul
zilei de marți, 4 august 2020,
personalul Curții de Apel
Oradea a fost testat în vederea depistării unor eventuale
infecții cu virusului Covid 19,
prin metoda pooling, rezultatele testării ﬁind negative”,

Pieton acroşat

Miercuri, e drumul comunal 70, în localitatea bihoreană Cărănzel, un bărbat de 45 de
ani, localnic, în timp ce conducea un tractor agricol fără număr de înmatriculare sau
înregistrare, dinspre Lăzăreni înspre centrul
localității Cărănzel, a acroşat un bărbat de 59
de ani, din Cărănzel, care se angajase în traversarea neregulamentară a drumului. În urma
accidentului rutier, pietonul a suferit leziuni
uşoare. Polițiștii Biroului Drumuri Naţionale şi
Europene – Serviciul Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și
împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

Adolescentă rănită

se arată în comunicat. Reamintim că în cursul zilei de
vineri, 31.07.2020, o persoană a fost conﬁrmată ca ﬁind
purtătoare a virusului, iar alte
două persoane au fost plasate
în carantină la domiciliu, în
urma anchetei epidemiologice
efectuată de Direcția pentru
Sănătate Publică Bihor, fără ca

Peste o sută
de amenzi în
traﬁc

Alţi peste o sută de participanți la
traﬁc care nu au respectat legislația
rutieră au fost sancționați de polițiștii
rutieri în acțiune.
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică
din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au continuat acţiunile pe
şoselele bihorene. Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc, miercuri, au fost
aplicate 106 sancţiuni contravenţionale,
cu amenzi în valoare de 46.560 de lei.
Totodată, ca măsură complementară,
pentru comiterea unor fapte care atrag
suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile
publice, poliţiştii au reţinut 10 permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute patru certiﬁcate de înmatriculare și au fost constatate 10 tamponări.
50 de sancțiuni au fost aplicate pentru
depăşirea limitelor legale de viteză, 11
participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi
pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranţă,
au fost sancţionaţi trei biciclişti, doi pietoni, două sancţiuni au fost aplicate pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, au fost sancționate trei depășiri
neregulamentare, iar 35 de sancțiuni au
fost aplicate pentru alte abateri de la regimul circulaţiei rutiere. 

acestea să dezvolte până în prezent simptome ale infecției cu
Covid 19. “Au fost dispuse măsuri administrative în vederea
dezinfectării tuturor spațiilor
destinate personalului, precum
și a celor destinate accesului
publicului pentru eliminarea
oricărui risc de transmitere a
virusului. Activitatea instanței

nu a fost afectată, aceasta ﬁind
oricum restrânsă în această
perioadă strict la soluționarea
cauzelor cu caracter urgent, ca
urmare a intrării în vacanța judecătorească, începând cu data
de 1 august 2020 până la 31
august 2020”, au mai transmis
reprezentanţii Curţii. 

Covid-19 în Bihor

Un deces și 35 de infectări noi
Numărul persoanelor din Bihor infectate cu virusul care provoacă Covid-19 a
crescut, de miercuri până joi dimineața,
cu 35, ajungând la 1.141. La nivel
național, au fost diagnosticate 1.345 cazuri în 24 de ore, cu 36 mai multe decât
miercuri.
Conform DSP Bihor, joi, 6 august, la
ora 8.30, 252 de persoane erau internate
(cu 17 mai multe decât miercuri) și 696 de
persoane vindecate, ceea ce duce numărul
persoanelor vindecate de Covid-19, în Bihor, la 63%. În ceea ce privește numărul
de decese, joi s-a înregistrat un nou deces
în Bihor.
La nivel național, din 1.319.369 de teste
prelucrate (24.147 făcute de miercuri până
joi dimineața), numărul persoanelor infectate a ajuns la 57.895, cu 28.992 de persoane vindecate și 5.639 pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare.
Joi, s-au identiﬁcat 1.345 persoane infectate (cu 36 mai multe decât miercuri),
acestea ﬁind cazuri care nu au mai avut
anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou conﬁrmate, în urma retestării
pacienților care erau deja pozitivi, 737
persoane au fost reconﬁrmate pozitiv (11
în județul Bihor).
În spitale, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 7.961 (o
creștere cu 42 de persoane în doar 24 de
ore), dintre care 458 la ATI. În afară de

ele, alte 5.607 persoane sunt conﬁrmate cu
infecție cu noul coronavirus și sunt în izolare la domiciliu, iar 5.078 se aﬂă în izolare instituționalizată.
Până joi, 2.566 persoane diagnosticate
cu infecție cu Covid-19 au murit, 45 de
decese ﬁind înregistrate în ultimele 24 de
ore.
În străinătate, erau 5.612 cetățeni români infectați, cei mai mulți în Germania (2.672), Italia (1.891), Spania (570) și
Marea Britanie (157). Numărul deceselor
cetățenilor români aﬂați în străinătate
ajunsese la 123.
Până miercuri, 5 august, în Europa erau
conﬁrmate peste 1,76 milioane de cazuri,
cele mai multe decese ﬁind înregistrate în
Marea Britanie (46.299), Italia (35.171),
Franța (30.296) și Spania 28.498). La nivel
mondial, erau conﬁrmate peste 18,5 milioane de cazuri, peste 700 mii de decese și
peste 11 milioane de persoane vindecate.
 Vasilică ICHIM

Tot miercuri, la ora 17.25, pe B-dul Decebal
din municipiul Oradea, un bărbat de 53 de ani,
din Oradea, în timp ce conducea un autoturism dinspre strada Tudor Vladimirescu înspre
strada Sfântul Apostol Andrei, la trecerea de
pietoni situată la colțul intersecției cu strada
Călărașilor, a accidentat o minoră de 14 ani,
din Oradea, care, în calitate de pieton, a traversat drumul public pe trecerea pentru pietoni, la
culoarea roșie a semaforului electric pietonal,
din partea dreaptă a direcției de deplasare a
autoturismului. În urma accidentului rutier,
minora a suferit leziuni pentru îngrijirea cărora
a fost transportată la spital. Polițiștii Biroului
Rutier Oradea continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor
producerii evenimentului rutier. 

Şeful de tren care îndemna
călătorii să nu poarte mască

A ajuns manevrant
de vagoane

Măsuri drastice în cazul conductorului de
tren ﬁlmat fără mască și care aﬁrma că, cei
care le poartă, „le poartă de proști”. Comisia de disciplină l-a retrogradat profesional
din șef de tren în manevrant de vagoane și
i-a tăiat din salariu.
Conform CFR Călători, în urma cercetării
interne, comisia de disciplină a decis ca șeful
de tren să ﬁe retrogradat profesional, astfel
încât să nu mai intre în contact cu publicul
călător.
„De asemenea, din funcția de șef de tren a
fost trecut pe un post inferior, de manevrant vagoane. În același timp, salariul i-a fost diminuat corespunzator” se aﬁrmă într-un comunicat
al CFR Călători în care se mai precizează că
nu tolerează astfel de comportamente în rândul
personalului propriu.
„Masca de protecție este obligatorie la bordul
trenurilor CFR Călători, atât pentru personalul
propriu cât și pentru călători. Orice abatere
de la această regulă va ﬁ sancționată ferm
conform reglementărilor în vigoare. În plus,
purtarea măștii de protecție a devenit obligatorie și în zonele de așteptare a trenurilor – stații
de cale ferată, peroane, săli de așteptare”, se
mai aﬁrmă în comunicat.
Ancheta a fost declanșată marți după ce un
conductor de pe trenul București-Constanța a
fost surprins fără mască de protecție în timp ce
controla biletele călătorilor. Acesta a aﬁrmat că
în România nu este declarată nicio pandemie,
iar cei care poartă măști le poartă „de proști”.
 V.I.

