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La Teledon-ul organizat 
duminică seară de 
Antena 3 - ”Români 
împreună”, demers ce a 
luat naștere cu scopul 
de a strânge fonduri de 
la toţi românii pentru 
aparatura medicală atât 
de necesară în lupta 
împotriva pandemiei 
COVID-19 - ventilatoarele 
indispensabile în secţiile 
de terapie intensivă 
din toată ţara - s-au 
donat spre folosinţă 
inclusiv autovehicule. 
Acestea vor fi puse la 
dispoziţia celor care au 
mare nevoie în această 
perioadă critică de 
transport rapid. Speed 

Fire Protection - servicii 
private de pompieri - a 
oferit șase mașini Logan, 
răspunzând astfel unei 
solicitări a prof. Adrian 
Streinu Cercel, care a 
anunţat că ar avea nevoie 
de 12 mașini.
Suma totală strânsă la 
finalul șase ore în care 
s-a desfășurat teledonul 
a fost de 2.627.219 
euro. Toţi banii strânși 
din donaţii vor fi folosiţi 
pentru achiziţionarea 
de staţii ATI pentru 
spitalele din România și 
echipamente de protecţie 
pentru medicii care luptă 
să salveze pacienţii 
infectaţi cu coronavirus.

Direcţia de Sănătatea 
Publică (DSP) Ilfov a pus 
la dispoziţia cetăţenilor 
încă patru numere de 
telefon la care răspund 
reprezentanţii instituţiei 
pe timp de zi. Acestea 

sunt 021.2245.551, 
021.2243.603, 
021.2242.093 și 
021.2242.091, iar în 
intervalul orar 17.00-08.30 
se poate suna la numărul 
de telefon 021.2244.596.

DSP Ilfov, mai multe liniile telefonice

Mașinile cu echipa-
mente de protecție au 
plecat la ora prânzu-
lui de la sediul Consiliu-
lui Județean Ilfov, din str. 
Ernest Juvara, București, 
către cabinetele me-
dicilor de familie ilfo-
veni, iar demersul a fost 
transmis live pe pagina 
de Facebook a Consiliu-
lui Județean. Acțiunea a 

venit în contextul în ca-
re președintele Consiliu-
lui Județean Ilfov, Mari-
an Petrache, a anunțat 
că susține eforturile me-
dicilor aflați în linia în-
tâi în lupta cu pandemia 
Covid-19 și pe fondul lip-
sei de materiale sanitare 
semnale de medicii de fa-
milie din Ilfov. Într-o scri-
soare trimisă lui Marian 

Petrache, aceștia spu-
neau că ”medicii de fa-
milie au o cazuistică bo-
gată, comparabilă cu 
cea a camerelor de gar-
dă de la spitale, iar, mai 
ales în contextul actu-
al, primul lucru pe care 
pacienții trebuie să îl facă 
este să se adreseze no-
uă, nu să meargă la spi-
tale. Mai mult, cazuistica 
este în creștere pe fondul 
repatrierilor. Astfel, echi-
pamentele de protecție 
pe care noi le aveam 
achiziționate s-au epui-
zat rapid, iar în ciuda co-
mezilor repetate pe care 

 le-am făcut la furnizori, 
rămânem într-o relație 
deficitară”. După primirea 
scrisorii, Marian Petrache 
a explicat că îl interesea-
ză ”bunăstarea persona-
lului medical” și, ”ime-
diat am început să cău-
tăm furnizori pentru ki-
turile necesare. I-am gă-
sit, acum echipamentele 
ajung la cei care au ne-
voie de ele, pentru ca no-
uă să ne fie bine”.

Consiliul Județean Il-
fov a anunțat că se pre-
ocupă și de spitalele din 
subordine - trei spitale cu 
1.100 medici, asistente și 

personal auxiliar. În cea 
mai recentă ședință a CJI 
(despre care am relatat 
pe larg în această ediție 
a Jurnalului de Ilfov) au 
fost deblocați 500.000 
de lei, din fondul de re-
zervă, pentru aparate 

de ventilație necesare în 
contextul pandemiei de 
coronavirus. Spitalul de 
Ginecologie din Buftea va 
achiziționa două apara-
te, iar Spitalul Județean, 
care are deja 15, va mai 
achiziționa unul.

Echipamente pentru medicii ilfoveni
Medicii și asistentele din cele 152 de cabinete de 
medicină de familie din județul Ilfov au primit luni, 
30 martie, combinezoane, dezinfectanți și viziere, 
urmând ca și mânușile și măștile de protecție să 
ajungă la ei peste câteva zile.

Președintele 
României, Klaus 
Iohannis, a susținut 
luni, 30 martie 
a.c., la Palatul 
Cotroceni, o 
declarație de presă, 
la finalul ședinței 
de evaluare și 
prezentare a 
măsurilor cu privire 
la gestionarea 
epidemiei 
COVID-19 cu 
prim-ministrul 
României, Ludovic 
Orban, ministrul 
Finanțelor Publice, 
Vasile Cîțu, miniștrii 
Economiei, Virgil 
Popescu, al Apărării 
Naționale, Nicolae 
Ciucă, Fondurilor 
Europene, 
Marcel Boloș, 
și cu ministrul 
Transporturilor, 
Lucian Bode.

”Din păcate, astăzi, 
în România, avem aproa-
pe 2.000 de cazuri de 
persoane infectate cu 
 COVID-19. Dragi români, 
este mult. Este deja foar-
te mult și trebuie împre-
ună să ne străduim mai 
mult, mai bine ca să îngră-
dim răspândirea virusu-
lui. Este nevoie să respec-
tăm mai bine și mai mult 
indicațiile autorităților. Nu 
uitați, nu vă întâlniți cu al-
te persoane, iar dacă este 
obligatoriu să vă întâlniți, 
evitați orice contact fi-
zic! Nu vă dați mâna! Nu 

vă îmbrățișați! Stați la 
distanță unii de alții! Tre-
buie să reușim împreu-
nă să îngrădim răspândi-
rea acestui virus. Trebuie 
să reușim împreună, mai 
ales pentru categoriile ce-
le mai vulnerabile. Iar cei 
mai vulnerabili sunt, du-
pă cum ne spun medicii și 
experții, persoanele pes-
te 65 de ani. Autoritățile 
și-au făcut treaba. Există 
norme în vigoare. Acum 
depinde de noi, de noi toți 
să le respectăm! În acest 
fel, vă rog pe toți să-i pro-
tejăm pe cei din categori-
ile vulnerabile! Haideți să-
i protejăm pe cei peste 65 
de ani! Haideți să îi prote-
jăm pe pensionarii noștri! 
S-a stabilit un interval, în-
tre 11:00 și 13:00, în fie-
care zi. Cei peste 65 de ani 
pot ieși din casă să-și facă 
aprovizionarea. Haideți să 
lăsăm acest interval doar 
lor! Comercianții au primit 
indicații de la autorități să 
servească în acest interval 
persoanele care în alt in-

terval nu pot ieși din ca-
să. Așadar, dragi români, 
lăsați între 11:00 și 13:00 
pensionarii să-și facă 
aprovizionarea! Noi avem 
tot restul zilei la dispoziție 
ca să o facem!”, a cerut 
șeful statului.

Nevoie mare de 
echipamente 
de protecție. 
Producătorii 
români s-au 
reprofilat

”Am avut o ședință 
cu premierul Orban, cu 
mai mulți miniștri, și am 
discutat despre mate-
riale de protecție, des-
pre măști, halate, și așa 
mai departe. În lume se 
găsesc tot mai greu. Es-
te o problemă reală. Și în 
acest fel am început de-
ja, cu câteva săptămâni 
în urmă, să identificăm 
producători românești, 
producători români care 
vin și oferă astfel de ma-

teriale. Și primele rezulta-
te  n-au întârziat să apa-
ră. Am aflat astăzi că de-
ja există producători de-
ai noștri care s-au repro-
filat, care vor produce 
măști, alții vor produce 
halate de protecție pen-
tru medici. Alții deja în-
cep să lucreze la mate-
riale mai complicate, de 
exemplu la ventilatoa-
re, care sunt absolut ne-
cesare pentru secțiile de 
urgență. Iată, în acest 
fel, ne ocupă și acest seg-
ment și cu această oca-
zie mă adresez antrepre-
norilor noștri: fiți proac-
tivi! Veniți cu idei, veniți 
cu idei către guvernanți, 
fiindcă suntem interesați 
să promovăm produse 
românești în această pe-
rioadă cu precădere! Es-
te o oportunitate foarte 
bună pentru mediul ro-
mânesc. Avem nevoie de 
aceste materiale, avem 
această oportunitate”, 
a mai spus Președintele 
Klaus Iohannis.

Ședință de evaluare și 
prezentare a măsurilor cu 
privire la gestionarea epidemiei 
COVID-19

Apelul Președintelui Românei: 
”Vă rog pe toți să-i protejăm pe cei din 
categoriile vulnerabile!”

Speed Fire Protection donează 
mașini pentru Matei Balș


