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Luni 18 
23°C | 16°C
Soare, ploaie

Marți 19 
26°C | 16°C
Soare, ploaie

Miercuri 20 
22°C | 16°C
Soare, ploaie

Joi 21 
18°C | 14°C
Soare, ploaie

Vineri 22 
22°C | 13°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 23 
25°C | 13°C
Soare, nori

Duminică 24 
26°C | 14°C
Soare, nori

18 - 24 mai 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Informații neașteptate ar putea să ajungă la tine 
printr-un prieten. Vei realiza că aceste informații 
sunt extrem de importante, așa că asigură-te că 
toate liniile de comunicare sunt deschise. Ești 
capabil să înveți câteva lecții importante despre 
a lucra în armonie cu diverse grupuri. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Persoane din jurul tău și-ar putea pierde încre-
derea în tine din cauza acțiunilor tale care tre-
zesc suspiciuni. Păstrează-ți gândurile abrazive 
și critice! Perfecțiunea este un subiect fierbinte 
în mintea ta. Înțelegi că singura persoană pe ca-
re o poți controla în aceste momente ești tu. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Alți oameni ar putea avea opinii opuse despre 
cum ar trebui să se facă lucrurile. Fii pregătit 
pentru luptă, pentru că ei ar putea avea limbile 
ascuțite. Compromisul este cheia pentru găsirea 
soluțiilor care vor funcționa. Realizezi că cea mai 
bună soluție e cea în care nimeni nu credea.  

 Rac 22.06 - 22.07   
În sfârșit, se dezvăluie o mare parte a dilemelor 
tale și ar trebui să fii numai ochi și urechi. 
Păstrează-ți mintea deschisă! Lasă-i pe ceilalți să 
termine tot ce au de spus înainte de a trece la 
concluzii. Probabil e mai bine să-ți vezi de treaba 
ta fără lua în considerare totul.   

 Leu 23.07 - 22.08  
A venit timpul să scapi de împrejurimile actuale 
și să explorezi moduri mult mai interesante pen-
tru a-ți trăi viața. Așadar, dacă vremurile nu sunt 
tocmai potrivite pentru a pleca într-o binemeri-
tată călătorie timp de mai multe zile, fă cel puțin 
un plan de deplasare pe distanțe scurte.  

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Este posibil să nu fii de acord chiar cu tot ceea ce 
auzi în această săptămână, dar măcar încearcă 
să asculți ce au oamenii de spus și să treci prin 
filtrul gândirii tale, astfel încât, la final, să-ți spui 
punctul tău de vedere. Nu respinge alte opinii 
doar pentru că sunt noi și diferite de ale tale. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ai puterea de a transmite un mesaj puternic 
celorlalți, deci nu renunța la această ocazie pen-
tru a-ți exercita mintea acută. Poți găsi, de ase-
menea, persoane care te vor ajuta să fii mai de-
grabă argumentativ. Nu lăsa acest lucru să te 
împiedice să-ți exprimi gândurile reale.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ești hotărât să începi ceva nou. E o săptămână 
favorabilă activităților intelectuale și ai ocazia 
să te afirmi în societate. Cu prilejul unei întru-
niri, e posibil să te remarce o persoană de sex 
opus. Recomandarea este să dai dovadă de 
cât mai multă prudență în tot ce spui și ce faci.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
E posibil să aibă loc unele schimbări benefice în 
viața ta sentimentală. Ai tendința să fii foarte ac-
tiv în plan social și s-ar putea ivi ocazia să legi o 
nouă relație de prietenie. Nu e exclus ca această 
relație să se dovedească foarte durabilă și foarte 
frumoasă. De tine depinde cum te implici. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
La locul de muncă sau în afaceri, ar fi bine să 
amâni deciziile importante și activitățile care ne-
cesită un efort deosebit. Ar fi de dorit să te limi-
tezi numai la activitățile de rutină. Nu ar fi exclus 
nici să te întâlnești cu un prieten vechi, în com-
pania căruia să-ți recapeți buna dispoziție.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
S-ar putea să încasezi o sumă importantă care ți 
se cuvine pentru o activitate prestată mai de-
mult. Poți să îți faci planuri pentru o investiție, dar 
ar fi bine să nu te grăbești să iei o decizie. Nu-ți 
sunt recomandate călătoriile lungi. Petrece-ți tim-
pul liber împreună cu persoana iubită! 

 Pești 19.02 - 20.03 
Deși ai un program destul de încărcat, ai sufici-
entă energie pentru a face față tuturor proble-
melor. Încearcă să perseverezi, fiindcă ai șanse 
să depășești toate obstacolele. Situația financia-
ră ar putea să nu fie foarte bună în această peri-
oadă, dar nici nu reprezintă o problemă gravă.  

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

PANDEMIA A CRESCUT NUMĂRUL CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Tot mai multe femei sunt 
agresate de soții violenți 

Numărul cazurilor de 
violență a crescut dramatic 
în perioada stării de 
urgență. Foarte multe 
femei au fost agresate de 
soții lor și neavând unde 
să meargă au fost nevoite 
să rămână cu ei în casă, în 
izolare, suportând abuzuri 
greu de imaginat. Așadar, 
dacă rata criminalității, 
a furturilor, tâlhăriilor și 
a accidentelor rutiere a 
scăzut, violența în familie 
și ultrajul au înregistrat o 
creștere alarmantă față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut. 

“Decretarea situației de urgen-
ță a făcut ca numărul femeilor ca-
re sună (n.r. – la Direcția Generală 
de Asistență Socială) să ceară aju-
tor, să ceară un acoperiș deaspura 
capului ca să nu mai fie în același 
domiciliu cu soțul agresor a crescut 
foarte mult. Este o perioadă foarte 
grea atât pentru femei, cât și pen-
tru copii”, a spus Cosmina Simean, 
directorul general al Direcției Ge-
nerale de Asistență Socială a Mu-
nicipiului București, la deschiderea 
celui mai mare centru social desti-
nat victimelor violenței domestice, 
din București (DGASMB). Opinia di-
rectorului DGASMB este susținută 
și de statisticile Poliției. “În ceea 
ce privește faptele penale din do-
meniul violenței în familie, în luna 
martie 2020, față de aceeași lună a 
anului precedent, a crescut numă-
rul infracțiunilor sesizate cu 2,3%. 
Astfel, numărul victimelor care au 
avut încredere să sesizeze faptele 
poliției a crescut. Din totalul fapte-
lor de violență în familie ce sunt se-
sizate, peste jumătate reprezintă 
fapte de loviri sau alte violențe”, in-
formează Inspectoratul General al 
Poliției Române.  

Spray-ul lacrimogen, 
cea mai căutată armă 

de autoapărare, în 
starea de urgență
Spray-ul lacrimogen a fost cea 

mai căutată armă de autoapăra-
re, în cele două luni care au trecut 
după instituirea stării de urgență, 
conform bilanțului realizat de 762.
ro, în privința obiceiurilor de cum-
părare ale românilor din ultima pe-
rioadă. Potrivit datelor furnizate de 
Laurențiu Bădescu, realizatorul stu-
diului, 90% din vânzările maga-
zinelor de arme au fost reprezen-
tate de spray-uri și doar 10%, de 
pistoale. “Oamenii au reacționat 
imediat după instituirea stării de 
urgență și au încercat să se pre-

gătească pentru scenarii mai puțin 
plăcute, pentru paza proprietăților 
și pentru a se simți în siguranță 
alături de familie, în izolare, așa 
că au recurs la metodele lega-
le pe care le-au avut la dispoziție. 
Cei mai mulți dintre clienții noștri, 
au comandat spray-uri premium 
quality, cu spumă sau gel, pentru 
că în lipsa unei autorizații specia-
le nu puteau recurge la procura-
rea unei arme de autoapărare cu 
bilă de cauciuc. Toate achizițiile au 
fost realizate online, iar în privința 
spray-urilor, majoritatea au ales să 
achiziționeze unul sau două, pen-
tru fiecare membru adult al fami-
liei”, a explicat Laurențiu Bădescu 
(foto medalion). Potrivit specialis-
tului în arme și muniții, produ-
sele cu spumă sau gel 
costă între 89 și 370 
de lei, în funcție 
de cantitate, dar 
sunt prefera-
te de cumpă-
rători, în de-
trimentul ce-
lor cu aerosoli, 
pentru că pot 
fi utilizate de la 
distanță, chiar și 
în spații închise, 
fără a-i afecta pe 
cei prezenți în încăpere. 
Motivul este acela că atât spu-
ma activă, cât și gelul, direcționate 
corespunzător, se lipesc de fața 
agresorului, reușind să îl anihileze 
pentru mult timp. Mai mult decât 
atât, acestea au o rază de acțiune 
de până la 7 metri, reducând riscul 
unei apropieri prea mari de agre-
sor. “Așa se face că 90% din vân-
zările magazinelor de arme au fost 
reprezentate, în această perioadă, 
de spray-uri și doar 10%, de pis-
toale, spre deosebire de lunile an-
terioare, când procentele la vânză-
rile de arme erau mai mari față de 
cele de acum, cel mai probabil și pe 
fondul faptului că una dintre etape-
le necesare înaintea achiziționării 

unei arme, cursurile de specialita-
te, nu a putut fi parcursă în peri-
oada ordonanței militare. Oamenii 
au înțeles că este foartă importan-
tă consilierea unui specialist, pen-
tru a afla soluția cea mai bună pen-
tru interesele lor, așa că înainte de 
a comanda online au sunat, aproa-
pe de fiecare dată, pentru a ne ce-
re sfatul”, a mai spus reprezentan-
tul 762.ro.

 Sfaturi pentru cei care 
aleg un astfel de spray
 Țineți spray-ul lacrimogen la în-
demână,
 Familiarizați-vă cu manipularea 
lui, astfel încât, în caz de pericol, să 
puteți acționa rapid,

 Nu ezitați să îl folosiți în caz 
de pericol, pentru că o se-

cundă de întârziere vă 
poate costa,
 Țintiți ochii și fața 
agresorului și evitați 
să stați împotriva 
vântului,
 Apăsați pulveriza-
torul în secvențe scur-

te, chiar dacă instinc-
tul de supraviețuire vă 

va îndemna să apăsați 
continuu! Două-trei jeturi 

pot fi mai eficiente decât unul 
direcționat greșit, spre exemplu,
 Mare atenție la calitatea aces-
tora. Este bine să alegeți variante 
care vă dau siguranță în momentul 
folosirii. De exemplu, important es-
te sistemul de protecție anti-scur-
gere, prevăzut la ieșirea din tuburi, 
pentru ca substanța să nu ajun-
gă pe mână. De asemenea, la fel 
de importante sunt și capacele de 
protecție care previn descărcările 
accidentale de substanță,
 Păstrați spray-ul în locuri răco-
roase și uscate, nu în mașină,  la 
soare,
 Verificați periodic termenele de 
valabilitate.


