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Covid-19 în Bihor

ISU Bihor

79 de cazuri noi și 6 decese
Numărul persoanelor din Bihor infectate cu virusul care provoacă Covid-19 a crescut, de duminică până luni dimineața, cu 79. În ultimele 24 de
ore s-au vaccinat 1.496 persoane. La nivel național
s-au înregistrat 2.323 cazuri noi (din 12.593 teste)
și 113 decese.

Conform datelor centralizate la nivel județean de
Instituția Prefectului Bihor, luni, 12 aprilie, 56 de
persoane erau internate la ATI și 23.685 vindecate,
de la începutul pandemiei. Numărul cazurilor noi a
scăzut, de la 118 (duminică) la 79 (luni), iar numărul
total de cazuri active, la zi, este de 1.950. Numărul
total al persoanelor decedate, de la începutul pandemiei, a crescut cu 6, ajungând la 1.142. Până luni, au
fost administrate 109.086 doze de vaccin în Bihor,
s-au vaccinat cu ambele doze 43.336 persoane și au
fost înregistrate 44 de reacții adverse.
24 de localități din Bihor sunt în scenariul roșu. Cu
o rată de infectare de peste 4 persoane la 1.000 de locuitori sunt 11 localități: comunele Nojorid, Sântandrei, Gepiu, Sânmartin, Borș, Sălacea, Derna, Tulca,
Vadu Crișului, orașul Valea lui Mihai și municipiul
Oradea (cu o incidență de 4,98 cazuri la 1.000 de locuitori).
La nivel național, din 7.700.501 teste efectuate,
numărul persoanelor infectate a ajuns la 1.008.490.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.593 teste,
identiﬁcându-se 2.323 cazuri noi, care nu au mai avut
anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou conﬁrmate, în urma retestării pacienților, 333 persoane
au fost reconﬁrmate pozitiv (două 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 luni, 12 apri-

S

decese



Suntem alături de colega noastră, Elena Marian, în
aceste clipe grele când se desparte de tatăl ei drag. Sincere condoleanțe întregii familii!
Doamna dirigintă Florentina
Socolan, elevii și părinții clasei a VI-a C ai Școlii Gimnaziale „Oltea Doamna” Oradea.
(1568)



Cu suﬂetele copleşite
de durere ne despărţim de draga noastră soție și mamă,
FELICIA MAXIM.
Ne vor lipsi zâmbetul și
îmbrățișările tale calde, pe care
nu le vom uita niciodată.
Rămas bun, scumpa noastră!
Dumnezeu să te odihnească în
pace! Înmormântarea va avea
loc miercuri, 14 aprilie 2021,
ora 14.00, la Cimitirul Municipal. Stâlpul are loc azi, 13 aprilie 2021, ora 18.00, la Biserica Greco-Catolică din incinta
Spitalului 6, str. Louis Pasteur. Soțul Eugen și ﬁul Victor.
(1572)



lie, este următorul: Ilfov - 7,34, Cluj - 6,16, București
- 6,13, Brașov - 4,39, Timiș - 4,20, Bihor - 3,27. Media națională a cazurilor de Covid-19 este de 3,64.
Duminică, 11 aprilie, la nivel național, au fost vaccinate 56.988 persoane împotriva Covid-19, cu Pﬁzer
BioNTech, Moderna și AstraZeneca (cu prima doză
s-au vaccinat 28.194 persoane, cu a 2-a doză, 28.794).
În total, din 27 decembrie 2020, au fost vaccinate
2.286.546 persoane (cu prima doză 873.759 persoane
și cu a doua doză, 1.412.787).
În spitale, numărul total de persoane internate cu
Covid-19 este de 13.845, dintre care 1.529 la ATI. Pe
teritoriul țării, 61.619 persoane erau conﬁrmate cu
infecție cu noul coronavirus și erau în izolare la domiciliu, iar 16.275 se aﬂau în izolare instituționalizată.
De asemenea, 49.247 persoane se aﬂă în carantină la
domiciliu, iar în carantină instituționalizată se aﬂă
122 de persoane. Până ieri, 12 aprilie, 25.248 persoane diagnosticate cu Covid-19 au murit, 113 decese
ﬁind înregistrate în ultimele 24 de ore.
 Vasilică ICHIM

Vestea plecării într-o

lume mai bună a soruței mele
dragi,
FELICIA MAXIM,
mi-a umplut suﬂetul de nemărginită durere și tristețe. Nu
voi uita niciodată iubirea ei sinceră și veselia pe care o aducea



Regretăm profund trecerea fulgerătoare în veşnicie a
verişoarei noastre
FELICIA MAXIM.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate! Dumnezeu s-o odihnească în pace! Unchiul Dumitru Eleneş, mătuşa Florica
Eleneş, mătuşa Maria Precup,
mătuşa Anuţa Faur cu familiile. (1576)

în viața mea. Odihna veșnică
să-i ﬁe vegheată de lumina eternă și pacea binecuvântată. Sora
Marcela Urs (Tușilic Marce).



Cu inimile îndurerate

am primit vestea trecerii la cele
veșnice a celei care ne-a fost
soră, mătușă și cumnată,
FELICIA MAXIM.
Vei rămâne veșnic în inimile noastre, iar bunul Dumnezeu
să te ierte și să te odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată!
Sora Daciana Moza din Italia,
cumnatul Dan și nepotul Doru.



Cu durere în suﬂete,
anunţăm încetarea din viaţă a
celei care a fost iubita noastră
bunică şi străbunică,
CONSTANŢA ŢENŢ.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 14 aprilie 2021, ora
14.00, la Capela Haşaş, Cimitirul Municipal, Oradea. Un ultim omagiu! Mirciulică, Şerban, Simona. (1570)

Proiectil găsit în podul
unei case

Pompierii militari pirotehniști
ai Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Crișana” al județului
Bihor au intervenit luni, 12 aprilie, în Aleșd, după ce au fost anunţaţi că în podul unei case s-a găsit
un proiectil neexplodat.
Ajunşi la adresa indicată de
apelantul numărului unic 112, au
început operațiunea de asanare a
teritoriului de muniția rămasă neexplodată. Echipajul pirotehnic a
identiﬁcat un proiectil exploziv de
calibru 76 de milimetri, provenit
din cel de-al Doilea Război Mondial. Muniția, descoperită de către
noul proprietar al unei case în timp
ce făcea curățenie în pod, a fost ridicată, transportată și depozitată în
condiții de siguranță de către pompierii militari, urmând a ﬁ distrusă
ulterior prin explozie controlată.
Pentru a preîntâmpina producerea
unor evenimente nedorite, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Crișana” reamintește cetățenilor



Aducem un ultim oma-

giu celei care ne-a fost colegă
mulţi ani,
CONSTANŢA ŢENŢ.
Dumnezeu

s-o

odihneas-

că în pace, iar familiei îndoliate îi transmitem sincerele noastre condoleanţe. Fostele colege
Enescu Elena, Petca Elena, Ardelean Măriuca şi Sârbu Claudia. (1573)



Cu tristeţe şi imensă

durere ne despărţim de buna şi
iubita noastră mamă şi bunică,
PARASCHIVA SZŐRÖS.
Bunătatea şi dragostea ta,
grija permanentă şi neobosită
cu care ne-ai înconjurat vor rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Lumina veşni-



Cu durere în suﬂete
anunţăm încetarea din viaţă a
celei care a fost mamă, soacră
şi bunică,
CONSTANŢA ŢENŢ.
Odihneşte-te în pace! Fiul
Mircea, nora Viorica şi nepotul
Cristian. (1571)

că să te însoţească spre ceruri,
iar bunul Dumnezeu să-ţi dea
odihnă în Împărăţia Sa! Slujba
de înmormântare va avea loc
în 14 aprilie 2021, ora 15.00, la
Capela Municipală, Oradea. Te
vom iubi mereu! Fiica Monika
şi nepotul Alex. (1574)

faptul că, în cazul descoperirii elementelor de muniție trebuie să apeleze de urgență numărul unic 112,
semnalând descoperirea acestora
și să asigure securitatea locului respectiv până la sosirea echipajului
pirotehnic. De asemenea, se interzice: ridicarea, transportul și introducerea munițiilor în diferite încăperi sau locuințe; comercializarea
acestora prin agenții de colectare a
deșeurilor feroase și neferoase; lovirea sau mișcarea munițiilor găsite
în pământ sau la suprafață; introducerea munițiilor în foc; topirea
elementelor metalice de muniții;
tăierea munițiilor cu ferăstrăul,
scule electrice sau prin sudură; folosirea munițiilor pentru improvizarea diferitelor unelte; demontarea focoaselor sau a altor elemente
componente; folosirea, pentru joacă, de către copii, a unor muniții,
cum sunt: grenadele, proiectilele
și focoasele sau alte elemente din
componența acestora.
 V.C.



Un suﬂet bun s-a ridicat la cer, alte suﬂete minunate au rămas nemângâiate. Pe
cel care a plecat Dumnezeu să-l
odihnească în Slava Sa, iar pe
cei rămași să-i mângâie. Vom
ﬁ mereu alături de tine, Dan și
nana Anica, în perioada grea
pe care o veți parcurge, acum,
când l-ați pierdut pe tatăl și ﬁul
drag. Ne luăm rămas bun de la
verișorul nostru,
subinginer
MIRCEA PAŞCALĂU,
din satul Damiş, Oniţa, Viorica și Ghiță, cu familiile.



Ne despărțim cu
tristețe de prietenul și unchiul
nostru
GHEORGHE SUCIU,
om de omenie, profesionist dovedit în Poliția Română, mare patriot. Mângâierea
cerească a rugăciunii mătușii
Iuliana, verișorilor Cosmin
și Sorin, cu familiile. Bunul
Dumnezeu să-i rânduiască loc
printre aleșii Săi, în grădinile
cele verzi ale Raiului. Fam. preot Tiberiu Moraru. (410)

