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Vineri, 20 noiembrie 2020

Prefectura Bihor. Peste 5.000 de bihoreni primesc tichete sociale

Abonaţi la mese calde
Sub coordonarea Instituției
Prefectului, la nivelul județului Bihor, a demarat
distribuția tichetelor sociale
pentru mese calde din cadrul
Schemei Naționale de Sprijin
pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără
adăpost (SNSPVPA).
SNSPVPA este ﬁnanțat prin
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
2014-2020 (POAD) și vizează
acordarea de mese calde în
baza tichetelor de masă electronice pensionarilor cu vârste
de cel puțin 75 ani și cu venituri de 704 lei. De asemenea,
de mese calde beneﬁciază și
persoanele/familiile fără adăpost, cele evacuate, care nu au
domiciliu stabil și în mod special familiile monoparentale.
Valoarea lunară a unui tichet
electronic de masă este de 180
lei, iar la nivelul județului Bihor, sunt înregistrați la această
dată 5.131 de beneﬁciari. Lista beneﬁciarilor este realizată
și actualizată lunar de către
autoritățile publice locale, conform condițiilor de eligibilitate
prevăzute în program. Bugetul
programului pentru perioada
2014-2020 este de 640 milioane lei.
Programul este gestionat
de către Ministerul Fonduri-

Valoarea lunară a unui tichet electronic de masă este de 180 lei
lor Europene prin Autoritatea precum și ai altor organizații
de Management, în colabora- fără scop lucrativ.
re cu Instituția Prefectului și
Tichetele de masă electroautoritățile administrației pu- nice, sub forma unui card, au
blice locale.
fost predate în cursul acestei
Implementarea este coordo- săptămâni
reprezentanților
nată la nivelul ﬁecărui județ unităților
administrativ-tede către Instituția Prefectu- ritoriale (UAT) de la nivelul
lui, printr-un Grup de Lucru județului, împreună cu procedesemnat prin Ordin al Pre- dura și graﬁcul de distribuție
fectului, din care fac parte al acestora către beneﬁciarii
reprezentanți ai instituțiilor ﬁnali. Distribuția cardurilor se
publice, autorităților locale, realizează în prezent la nivelul

292 de cazuri noi și niciun deces

Conform datelor centralizate
la nivel județean de Instituția
Prefectului Bihor, joi, 19 noiembrie, 500 persoane erau internate și 8.034 vindecate (306
în doar 24 de ore). Numărul
cazurilor noi a scăzut de la 302
(miercuri) la 292 (joi). În ceea
ce privește decesele, în județul
Bihor nu s-a înregistrat niciun
deces în ultimele 24 de ore,
numărul total al persoanelor

Un copil și-a pierdut
viața în Dernișoara

Salvatorii bihoreni au fost chemați să intervină, ieri, în localitatea Dernișoara, unde
un copil în vârstă de șapte ani a căzut într-o
baltă de pescuit. La fața locului au ajuns mai
multe echipaje, inclusiv elicopterul SMURD,
însă, din păcate, pentru cel mic nu s-a mai
putut face nimic.

ﬁecărui UAT și trebuie ﬁnalizată până la data de 22 noiembrie.
Fiecare plic care este destinat unui beneﬁciar ﬁnal eligibil cuprinde: un plic care
conține cardul pentru mese
calde; un plic cu codul pin, necesar activării cardului; lista/
broșura unităților aﬁliate care
acceptă tichete sociale pentru
mese calde.
 R.C.

Covid-19 în Bihor

Numărul persoanelor din
Bihor infectate cu virusul
care provoacă Covid-19 a
crescut, de miercuri până joi
dimineața, cu 292. La nivel
național s-au înregistrat din
nou peste 10.000 de cazuri
noi, mai exact 10.108, și 167
de decese.

Băiatul de 7 ani a căzut
într-o baltă de pescuit

decedate de la începutul pandemiei ﬁind la 317.
La nivel național, din
3.808.279 de teste prelucrate (36.963 făcute de mercuri
până joi dimineața), numărul
persoanelor infectate a ajuns la
393.851.
Joi s-au identiﬁcat 10.108
cazuri noi, 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, 1.334 de persoane au fost reconﬁrmate pozitiv
(86 în județul Bihor).
Coeﬁcientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la
1.000 de locuitori, calculat de
către Direcțiile de Sănătate
Publică ale județelor pentru

ziua de joi, 19 noiembrie, este
următorul: Sibiu – 9,06, Cluj
– 7,64, Ilfov – 6,78, Brașov –
6,4, Timiș - 6,33, Alba – 6,21,
Constanța – 5,97, Bihor – 5,8
(o scădere cu 0,07 față de miercuri).
În spitale, numărul total de
persoane internate cu Covid-19
era, joi, de 13.447, dintre care
1.131 la ATI (o scădere cu 43 de
persoane față de miercuri). Pe
teritoriul țării, 48.140 persoane
erau conﬁrmate cu infecție cu
noul coronavirus și erau în izolare la domiciliu (o creștere cu
1.265 de persoane față de miercuri), iar 13.281 se aﬂau în izolare instituționalizată. De asemenea, 79.434 persoane se aﬂă
în carantină la domiciliu, iar în
carantină instituționalizată se

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, ieri, în jurul
orei 11.40, un apelant al numărului unic 112
solicita intervenția echipajelor de salvatori,
în localitatea Dernișoara, comuna Derna,
precizând că un copil căzuse într-o baltă de
pescuit, cel mic ﬁind scos din apă, în stare de
inconștiență, de către mama sa, care a început
manevrele de resuscitare. „La locul indicat de
apelant au fost mobilizate de urgență echipajul
medical care încadrează elicopterul SMURD și
două echipaje de pompieri militari din cadrul
Detașamentului Marghita, cu ambulanța de
tip B2 a subunității și cu o autospecială de
intervenție”, a precizat mr. Camelia Roșca,
purtătorul de cuvânt al ISU Bihor. Ajunse la
adresa indicată, echipajele au preluat victima
aﬂată în stop cardio-respirator și au continuat
efectuarea manevrelor de resuscitare până în
jurul orei 13.50, însă, din nefericire, băiețelul,
în vârstă de 7 ani, nu a mai putut ﬁ salvat, medicul declarând decesul acestuia. 

Bărbat prins cu un pistol
letal asupra lui

Trimis în judecată
aﬂă 19 persoane.
Până joi, 9.596 persoane diagnosticate cu Covid-19 au murit, 167 de decese ﬁind înregistrate în ultimele 24 de ore.
Veștile pozitive care se pot
desprinde din aceste cifre
sunt acelea că în Bihor a scăzut rata de infectare la 1000
de locuitori, s-au mai vindecat 306 persoane, numărul de
cazuri noi este mai mic decât
miercuri, iar în ultimele 24 de
ore nu a decedat nicio persoană. La nivel național, numărul
persoanelor grav bolnave, cele
aﬂate la Terapie Intensivă, este
mai mic decât miercuri, ceea
ce reduce presiunea pe spitale
și pe medici.
 Vasilică ICHIM

Poliţiştii TF bihoreni au ﬁnalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată
a unui bistrițean, bănuit de nerespectarea
regimului armelor şi muniţiilor.
Luni, 16 noiembrie, polițiștii Serviciului
Județean de Poliție Transporturi Bihor au
ﬁnalizat cercetările faţă de un bărbat de 40 de
ani, din localitatea Dobricel, județul Bistrița
Năsăud, bănuit de comiterea infracţiunii de
nerespectare a regimului armelor și munițiilor.
La 2 ianuarie 2020, polițiștii T.F. bihoreni l-au
depistat pe acesta în incinta unui local din proximitatea stației C.F.R. Oradea, având asupra
sa un pistol (armă letală) și șase cartușe de 9
mm. În urma veriﬁcărilor efectuate, polițiștii
bihoreni au constatat că bărbatul nu deținea
permis de port armă și că arma deținută ilegal
nu era înregistrată în Romania. Pistolul și
muniția aferentă au fost ridicate în vederea
conﬁscării. Poliţiştii Serviciului Județean de
Poliție Transporturi Bihor au ﬁnalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Oradea, cu propunere de
trimitere în judecată a bărbatului. 

