
4 13 - 26 aprilie 2020www.jurnaluldeilfov.ro

Astfel, conform sta-
tisticilor Serviciului de Te-
lecomunicaţii Specia-
le (STS), administratorul 
Sistemului Naţional Unic 
pentru Apeluri de Urgen-

ţă (SNUAU), în perioada 
ianuarie-martie 2020, din 
totalul de 2.539.700 de 
apeluri, 1.395.029 ape-
luri au reprezentat urgen-
ţe (54,92%), iar 1.144.671 

au fost apeluri non-urgen-
te (45,08%). În luna ia-
nuarie 2020, au fost înre-
gistrate 464.907 de ape-
luri urgente şi 384.168 de 
apeluri non-urgente, în fe-
bruarie au fost contorizate 
459.096 de apeluri urgen-
te şi 361.056 non-urgente, 
în timp ce în luna martie 
s-au înregistrat 471.026 
apeluri urgente şi 399.446 
non-urgente. Cele mai 
multe apeluri non-urgente, 
în perioada ianuarie-mar-
tie a.c., s-au înregistrat în 
Bucureşti (124.922), Con-
stanţa (53.321) şi Mureş 
(51.309).

Un semnal pozitiv

Scăderea număru-
lui de apeluri non-urgente 
poate fi interpretată drept 
un semnal pozitiv al faptu-
lui că cetăţenii au înţeles 
importanţa apelării respon-
sabile a numărului unic de 
urgenţă 112. La nivel naţi-
onal, cele mai multe ape-
luri au fost recepţionate de 
către operatorii STS din ca-
drul Centrului Municipal In-
tegrat pentru Situaţii de Ur-
genţă Bucureşti-Ilfov, anu-
me 403.432 de apeluri, 
din care o medie de 69% 
au reprezentat urgenţe. Pe 

locul al doilea ca număr al 
apelurilor efectuate de că-
tre cetăţeni la 112 se si-
tuează judeţul Iaşi, cu un 
total de 119.223 de ape-
luri, din care peste 63% au 

fost urgenţe. Cel de-al trei-
lea judeţ ca număr de ape-
luri la 112 este Constan-
ţa, cu un total de 101.925 
apeluri, dintre care numai 
47,8% au fost urgenţe.
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Cercetătorii de la ELI-NP 
Măgurele caută soluții 
pentru diagnosticarea 
cât mai timpurie a 
îmbolnăvirii cu COVID-19. 
Ei lucrează la un sistem 
pilot de ”radiografie de 
fază” a efectelor COVID 
asupra plămânului, dar și 
de diagnosticare ”posibil 
mai timpurie decât cu 
metodele clasice de 
investigare (tomografia 
computerizată și/sau 
radiografia cu raze X)". 
”Sunt șanse mari ca 
radiografia de fază să 
vadă mult mai devreme 
efectele corovirusului 
asupra plămânului decât 
radiografia obișnuită. 
Detectarea devreme a 

efectelor este un aspect, 
iar un alt aspect la care 
trebuie să ne gândim pe 
termen lung este că vor fi 
oameni care vor rămâne 
cu daune la plămâni și vor 
trebui făcute tratamente. 
Acestor oameni va trebui 
să li se evalueze starea 
plămânilor frecvent, ca să 
știi cum evoluează țesutul 
pulmonar și cum aplici 
tratamentul”, a spus Dan 
Stutman, cercetător și 
profesor la Universitatea 
”Johns Hopkins”, 
Baltimore, SUA. Acesta 
este coordonatorul 
proiectului pilot de 
construire a acestui 
sistem.

Cercetare pentru COVID-19

Documente pentru șomajul tehnic

Au scăzut semnificativ apelurile non-urgente la 112

Sociologul Gelu 
Duminică a 
declarat, pentru 
Agerpres, că 
prelungirea 
stării de urgenţă 
nu reprezintă 
o surpriză şi a 
estimat că, în 
condiţiile în care 
vor fi respectate 
măsurile impuse, în 
special în perioada 
Sărbătorilor de 
Paşte, restricţiile 
vor începe să 
fie eliminate la 
sfârşitul lunii mai.

“Nu cred că este o 
surpriză pentru nimeni şi 
nu cred că cineva se aş-
tepta ca peste trei zile 
sau săptămâna viitoare 
toată această izolare să 
se termine. Toată lumea 
aşteaptă ca după Paşte 
să se tragă linie. Guver-
nanţii au fost cât se poa-
te de expliciţi în această 
chestiune, aşa că nu cred 
că vom avea mari tensi-
uni sau mari reacţii de ne-
răbdare din partea socie-
tăţii româneşti. Toată lu-
mea se aştepta la aceas-
tă prelungire, în condiţiile 
în care şi în România şi, 
mai ales, în Europa lucru-
rile nu sunt liniştite”, a ex-
plicat sociologul.

”Nu uitaţi că ne aflăm 
la coada Europei la nu-
mărul de testări la suta de 
mii de locuitori. Aşa că, 
faptul că scădem uneori, 
nu înseamnă mare lucru 
în acest context. E nevoie 
de o scădere constantă, 
în condiţiile în care nu-
mărul de testări va creş-
te. În momentul de faţă 

- hai să zicem aşa - stăm 
bine comparativ cu ce-
ea ce se întâmplă în jurul 
nostru, mai ales în Euro-
pa Occidentală. Însă ten-
taţiile vor exista. Cu sigu-
ranţă, cu cât va trece tim-
pul, lumea va fi din ce în 
ce mai tentată să iasă. Eu 
unul prevăd că, la fine-
le lui mai, dacă toată lu-
mea va face ceea ce tre-
buie în această perioadă, 
mai ales în perioada Săr-
bătorilor de Paşte, aceste 
restricţii vor fi uşor-uşor 
eliminate. Însă ceea ce 
trebuie să înţelegem este 
că, dacă vom considera 
că trebuie să ieşim toţi pe 
stradă şi numărul de îm-
bolnăviri va creşte, cu si-
guranţă, această stare de 
izolare va fi prelungită cu 
încă o lună şi aşa mai de-
parte. Aşa că, dacă vrem 
să ieşim mai repede, tre-
buie să stăm în casă”, a 
afirmat el.

Distanța extinsă 
față de familie 
- investiție pe 
termen lung în 
sănătate

Gelu Duminică a sub-
liniat că distanţa extin-
să faţă de familie trebuie 
privită ca „o investiţie“ pe 
termen lung în sănătatea 
oamenilor şi în buna func-
ţionare a societăţii. ”Să ne 

gândim la faptul că vom 
putea după aceea să ne 
strângem familia în bra-
ţe în siguranţă şi că avem 
foarte multe alte sărbă-
tori de petrecut împreu-
nă. Aşa că, în momentul 
de faţă, luaţi-o ca pe o in-
vestiţie pe care o facem în 
sănătatea noastră şi a ce-
lor dragi şi în buna funcţi-
onare a societăţii”, a mai 
spus sociologul.

AJOFM Ilfov precizează 
care sunt documentele 
care se depun și se 
procesează online 
în această perioadă, 
pentru solicitarea 
indemnizației de șomaj 
tehnic, prevăzute în OUG 
30/2020, așa cum a fost 
modificată prin OUG 
32/2020.
a) Cererea pentru 
acordarea șomajului 
tehnic; semnată de 
reprezentantul legal, 
b) Declarația pe propria 
răspundere; semnată de 
reprezentantul legal, 
c) Lista persoanelor 
cărora li s-a suspendat 
contractul individual 
de muncă, din inițiativa 
angajatorului, potrivit 
art. 52 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, semnată de 
reprezentantul legal. 
Modelele acestor 
documente pot fi 
descărcate și de pe 
website-ul ANOFM și 
AJOFM Ilfov. Se găsesc 
și pe platforma: aici.gov.
ro, unde se vor descărca, 
se vor completa, se vor 
scana și se vor încărca 
pe platforma aici.gov.
ro. De asemenea, 
este importantă și 
respectarea modelului 
cererii, declarației pe 
propria răspundere 
a angajatorului și a 
listei de beneficiari, 
pentru solicitarea 
indemnizației de șomaj 
tehnic, prevăzute în OUG 
30/2020, așa cum a fost 
modificată prin OUG 
32/2020.

Restricţii eliminate 
de la f¡nele lunii mai?

În primele trei luni ale anului 2020 s-au 
înregistrat 2.539.700 de apeluri la Serviciul 
de Urgenţă 112, cu 13% mai puţine faţă de 
aceeaşi perioadă a anului trecut. Cetăţenii au 
apelat mai responsabil numărul 112 în 2020, 
apelurile non-urgente fiind în scădere, pe 
primul trimestru, cu 14,48% în comparaţie cu 
perioada similară din 2019. Peste jumătate 
dintre urgenţe au reprezentat solicitări pentru 
Ambulanţă.
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