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Bihorenii, sfătuiţi să îşi ia măsuri pe timp de caniculă

Un tânăr băut şi fără permis

urmare din pagina 1
Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilităţi),
interesându-vă de starea de
sănătate a acestora şi oferiţile asistenţă ori de câte ori au
nevoie. Nu lăsaţi copiii/animalele de companie singuri/
singure în autoturisme. Cereţi
sfatul medicului de familie la
cel mai mic semn de suferinţă,
manifestat de dumneavoastră
sau copilul dumneavoastră.
Persoanele care suferă de diferite afecţiunii îşi vor continua
tratamentul, conform indicaţiilor medicului. Este foarte
util ca în perioada caniculară
să se consulte medicul curant,
în vederea adaptării schemei
terapeutice la condiţiile existente. Pentru ameliorarea condiţiilor la locul de muncă se va
reduce intensitatea si ritmului
activităţilor ﬁzice, se va alterna efortul dinamic cu cel static şi alternarea perioadelor de
lucru cu perioadele de repaus,
în locuri umbrite ori ventilate
corespunzător.

Un bihorean în vârstă de 25 de ani a provocat un accident rutier după ce s-a urcat la
volan şi fără permis, şi sub inﬂuenţa băuturilor alcoolice. Din fericire, nimeni nu a fost
rănit.

Atenţie, cod roşu!

Puncte de prim
ajutor

În situaţia în care persoanele
care se deplasează în aer liber
sau sunt la domiciliu au afectată starea de sănătate (percepută prin senzaţie de leşin şi/sau
creşterea frecvenţei cardiace,
palpitaţii) pot solicita primul
ajutor la puncte de prim ajutor, organizate de autorităţile
administraţiei publice locale
din: Oradea – Str. Aurel Lazăr;
P-ța Decebal; P-ța Cetății; P-ța
Ioșia, Nucet – dispensarul me-

Meteorologii au anunţat temperaturi de până la 42 de grade în vestul ţării
dical, Ștei – Intrarea în piața
agroalimentară Ștei, Valea lui
Mihai – Str. Calea Revoluției,
nr. 2 (în fața Primăriei), Aleșd
– camera de gardă a Spitalului
Orăşenesc Aleşd, Beiuș - în
incinta Muzeului, Salonta – în
Primărie, Marghita – C. Republicii, nr. 1 (în Primărie), Săcueni – Str. Libertății, nr. 2 (în
ambulatorul de specialitate) și
Sînmartin – Centrul Staţiunii
Băile Felix.
Spaţiile în care funcţionează
punctele de prim ajutor sunt
deschise pe perioada avertizărilor meteo (coduri de caniculă), sunt dotate cu un pat, apă
rece, climat cu temperatură
mai scăzută decât în exterior,
tensiometru şi cadru medical. În cazul în care starea de
sănătate a unui solicitant este

Colectare de DEEE
Astăzi, 5 august, va avea
loc acţiunea lunară de colectare gratuită a deşeurilor
de echipamente electrice şi
electronice.

În municipiul Oradea,
punctele de colectare ﬁxe stabilite de Primărie sunt: Cartierul Rogerius - parcarea Spitalului Municipal „Dr. Gavril
Curteanu” şi str. Sovata, în
dreptul Punctului Termic 109;
Cartierul Ioşia - str. Oneştilor, parcarea supermarketului
Penny; Cartierul Nufărul zona ultimei staţii de tramvai;
Calea Clujului - Staționar 3 -

A provocat
un accident

Obstetrică - Ginecologie Oradea. Containerele vor ﬁ disponibile între orele 8.00-18.00.
Deşeurile de echipamente
electrice şi electronice colectate în punctele ﬁxe de colectare vor ﬁ preluate de Bene
Internaţional Oradea. Pentru
cantităţi mari de DEEE persoanele ﬁzice şi/sau juridice,
asociaţiile de locatari pot contacta Bene Internaţional Oradea la tel.ﬁx: 0259.406276;
tel. mobil: 0731.372103, ﬁrma
asigurând preluarea şi transportul gratuit pentru deşeurile de echipamente electrice şi
electronice. 

foarte grav afectată şi nu poate
ﬁ ameliorată de cadrul medical din punctul de prim ajutor
acesta apelează Serviciul Unic
pentru Apeluri de Urgenţă
112.
Persoanele care au nevoie
doar de apă de băut pot să o obţină de la puncte de distribuire
a apei potabile: Nucet – în parc
cu cişmea cu apă potabilă și
popasul izvor cu apă potabilă,
Ștei – Intrarea în piața agroalimentară Ștei, Săcueni – Str.
Libertății, nr. 18, Marghita
– al. Tineretului, nr. 1/B (SC
Biovit SRL), str. Eroilor, nr. 13
(SC Aloe Farm SRL), str. C.
Republicii, nr. 31 (SC Farmastar SRL) și Salonta - str. Republicii nr.1 (în Primărie).
Treptat, valul de căldură se
va restrânge către regiunile

sudice și va persista până spre
mijlocul săptămânii viitoare.
Gradul de instabilitate atmosferică va ﬁ în creștere, în special în zonele de munte și în jumătatea de nord a țării, anunță
ANM. „Cel mai probabil de
duminică, din a doua parte a
zilei, în special în zonele de
munte și în jumătatea de nord
a țării, gradul de instabilitate
atmosferică va ﬁ în creștere.
Restrângerea valului de căldură va ﬁ cu ocazia evoluției unor
sisteme noroase care vor aduce furtuni violente în țară”, au
explicat reprezentanții ANM.
Este al doilea cod roșu de caniculă emis de meteorologi pe
parcursul acestei veri, primul
ﬁind dat la începutul lunii iulie.
 R.C.

Flash rutier

Accident în intersecţie
Joi, la intersecția străzii Jean
Calvin cu strada 1 Decembrie
din municipiul Marghita, un
tânăr de 24 de ani, din comuna bihoreană Popești, în timp
ce conducea un autoturism,
nu a acordat prioritate de trecere. Astfel, a acroşat un autoturism condus de un tânăr de

20 de ani, din Marghita, care
circula pe drumul cu prioritate. În urma accidentului rutier,
conducătorul celui de-al doilea
autoturism a suferit leziuni
uşoare. Polițiștii rutieri continuă cercetările.

Cercetaţi penal
Poliţiştii Biroului Drumuri
Naţionale şi Europene au depistat în traﬁc, pe DN79, un
bărbat de 47 de ani, din localitatea bihoreană Mădăras,
în timp ce conducea un autoturism, având o concentraţie
alcoolică de 1,03 mg/l alcool
pur în aerul expirat. Conducătorului autoturismului i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar

în cauză a fost întocmit dosar
de cercetare penală. De asemenea, pe strada Piața 1 Decembrie din municipiul Oradea a
fost depistat în traﬁc un tânăr
de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism, având
suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile
publice. Şi în acest caz a fost
întocmit dosar penal. 

Poliţiştii Secţiei nr.4 de Poliţie Rurală Marghita au fost sesizaţi, joi, în urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor
prin SNUAU 112, că în localitatea bihoreană
Suplacul de Barcău s-a produs un eveniment
rutier fără victime. „La faţa locului, poliţiştii
rutieri bihoreni au identiﬁcat un tânăr de 25
de ani, din comuna Borumlaca, judeţul Bihor,
care în timp ce conducea un autoturism, a
pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare,
autoturismul a pătuns pe contrasens şi a intrat
în coliziune cu o autoutilitară condusă regulamentar de un bărbat de 24 de ani, din localitatea Nuşfalău, judeţul Sălaj”, a precizat Ioana
Lascău, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Bihor. În urma veriﬁcărilor
efectuate şi a tesării cu aparatul etilotest, s-a
constatat că tânărul de 25 de ani nu poseda
permis de conducere pentru nicio categorie de
autovehicule şi prezenta o concentraţie alcoolică de de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. „Conducătorului autoturismului i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei, iar în cauză a fost întocmit dosar
de cercetare penală”, a mai precizat Ioana Lascău, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor. 

Tractor căutat în Italia,
descoperit în Borş

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei Borş au descoperit
un tractor agricol marca Massey-Ferguson,
în valoare de aproximativ 16.000 de euro,
căutat de autorităţile din Italia, pe care
un cetățean român încercat să îl introducă
ilegal în țară.
La Punctul de Trecere a Frontierei Borş s-a
prezentat, joi, pentru a intra în ţară, cetăţeanul român Cosmin R., în vârstă de 33 de ani,
la volanul unei autoutilitare marca DAF şi
semiremorcă marca Koegel, pe care transporta
un tractor agricol marca Massey-Ferguson. La
controlul de frontieră, poliţiştii de frontieră
au constatat că seria de șasiu poansonată a
tractorului are ultimele trei cifre modiﬁcate,
fapt pentru care persoana împreună cu autoutilitara și tractorul au fost duse la sediul SPF
Borș pentru continuarea cercetărilor. În urma
veriﬁcărilor suplimentare efectuate în bazele
de date, polițiștii de frontieră au constatat că
tractorul agricol ﬁgura ca “bun căutat pentru
conﬁscare“, alertă introdusă de autorităţile
din Italia în data de 07.06.2017. Conducătorul
auto a declarat că urma să transporte tractorul
în țară, neavând cunoştinţă despre faptul că
acesta se aﬂă în atenția autorităţilor italiene.
În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează
cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de
tăinuire la furt, iar tractorul agricol, în valoare
de aproximativ16.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul SPF Borş până la ﬁnalizarea
cercetărilor. 

