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Luni 12 
23°C | 13°C
Soare, nori

Marți 13 
20°C | 11°C
Soare, ploaie

Miercuri 14 
18°C | 9°C
Soare, nori

Joi 15 
22°C | 10°C
Soare, nori

Vineri 16 
20°C | 12°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 17 
20°C | 11°C
Soare, ploaie

Duminică 18 
16°C | 8°C
Soare, ploaie

12 - 18 octombrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Vei închide un capitol din viață ce va viza relația 
cu frații, bunurile la comun, favorurile etc. Dacă 
în ultimii ani te-ai confruntat mai mult cu proble-
mele de viață ale rudelor, după acest interval o 
să te resemnezi. Cel mai probabil, o discuție, un 
gest, un eveniment neplăcut te poate dezamăgi. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Șansa, succesul sunt de partea ta în tot ceea ce 
vei face, singura condiție este aceea să nu te în-
crezi în cei din jur. Iubirea bate la porțile inimii 
fie că ești deja într-o relație, fie că ești singur, 
noutatea este acum la ordinea zilei, ceea ce es-
te un lucru bun. Totuși... fii rezervat! 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
În sfârșit, eforturile pe care le-ai depus în ulti-
mii doi ani încep să-ți fie apreciate de superiorii 
ierarhici, și nu numai. Săptămâna asta apar re-
zultatele muncii asidue și, mai mult decât atât, 
ai posibilitatea de afirmare. Vei avea ocazia să 
te faci remarcat, apreciat, să devii mai popular.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Vei avea discuții serioase cu partenerul de viață 
referitor la un anturaj sau o situație. Financiar, 
vei avea în continuare multe cheltuieli. Apar 
situații neașteptate, care îți pot pune la încercare 
bugetul. Partea bună este că partenerul te ajută 
în ceea ce vrei să duci la final cu orice preț.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Vei avea multe șanse de a intra în posesia unei 
sume importante de bani. Sau... poți obține un 
rezultat bun la un examen, interviu, curs 
ș.a.m.d. Oricum, te vei pregăti intens pentru a 
deveni expert pe partea profesională. Și vei 
avea o comunicare mult mai bună cu cei din jur. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Este rost de a face bani, de a primi un comision, 
de a vinde un bun, un produs deosebit etc. Cel 
mai probabil vei investi totul într-un bun de va-
loare: casă, mașină, teren, sediu de firmă etc. 
Primești vești bune, posibil chiar informații cu 
privire la apariția pe lume a unui copil. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Acorzi atenție mediului social, iubirii, copiilor, 
planurilor de viitor, deplasărilor alături de parte-
ner. Dacă te-ai confruntat cu reticențe din par-
tea familiei partenerului, ceva se poate schim-
ba acum. E posibil ca acele persoane să aibă 
nevoie de tine și să înceapă să te vadă altfel.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Ai atenția focusată pe a face bani. Îți dorești să 
vinzi un bun/imobil ce este la comun cu parte-
nerul. Vei fi mai sensibil, dornic de a oferi iubire 
celui drag, plus că apar oportunități de a-ți face 
planuri de viitor. Dar, ai putea observa că toată 
munca din această perioadă a fost în zadar.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Pentru tine urmează o săptămână cu evenimente 
favorabile pe axa carierei. Ai mari șanse de a 
semna un contract avantajos, de a intra în pose-
sia unor răspunsuri utile, de a te face remarcat în 
fața șefilor. Cum s-ar spune, vei fi pe val.  Dar, vor 
fi și persoane dornice să-ți strice starea de bine. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Astrele îți oferă săptămâna asta șansa de a repa-
ra ceva, de a-ți asculta de vocea sufletului. Dacă 
în ultimii ani ai dorit să rupi o relație, acum vei 
reuși să îți pui gândurile în ordine, să te eliberezi.  
Vei putea cere și sfatul unui specialist care să te 
îndrume. Tratează orice situație cu mult calm.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Un eveniment neașteptat îți va schimba starea de 
spirit. Acum vei culege rezultatul muncii cu tine 
însuți din ultimele luni. Totuși, să nu uiți că acest 
surplus astral de energie își pune amprenta pe 
axa sentimentală. Prin urmare, ai putea reveni 
asupra unor decizii pe care le-ai luat anul trecut. 

 Pești 19.02 - 20.03 
O să renaști și o să fii mai puternic ca niciodată. 
Anumite idei, concepții care înfloresc în mintea 
ta acum, te vor însoți în restul vieții sub forma 
unor crezuri. Revin în actualitate unele planuri pe 
care le-ai conceput în trecut și vei putea găsi răs-
punsuri la unele întrebări care te frământă. 

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

SARS COV-2 nu este sigurul 
virus care poate afecta grav 
copiii și adulții, deopotrivă. 
Specialiștii Ministerului 
Sănătății avertizează asupra 
faptului că există și alte 
boli infecțioase care pot 
pune viața în pericol, însă, 
din fericire, pentru acestea 
există vaccinuri care ajută la 
prevenirea lor. 

Mai mult decât oricând, es-
te esențial ca vaccinul să fie admi-
nistrat. Tocmai de aceea, specialișii 
fac apel la medici să continue pro-
gramele de imunizare și îndeamnă 
părinții să permită vaccinarea copi-
ilor pentru restul afecțiunilor conta-
gioase. 

Ministerul Sănătății încurajează 
părinții să colaboreze cu autoritățile 
medicale și medicii de familie pen-
tru accelerarea imunizării copiilor, 
în cadrul Programului național de 
vaccinare. “Există o serie de boli 
infecțioase pentru care există soluții 
eficiente de prevenire, spre deosebi-
re de infecția cu SARS-CoV-2, și este 
important să le utilizăm pentru a asi-
gura sănătatea copiilor noștri”, expli-
că ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Sunt stocuri suficiente 
chiar și pentru 

imunizarea împotriva 
rujeolei

Ministerul Sănătății deține sto-
curile necesare pentru asigurarea 
vaccinării împotriva rujeolei-rubeo-
lei-oreionului, a difteriei-tetanosu-
lui-poliomielitei, hepatitei B etc., iar 
medicii de familie pot recupera la 
vaccinare copiii care nu s-au vacci-
nat din cauza pandemiei de COVID 
-19. Cele mai multe sincope s-au în-
registrat la vaccinarea copiilor de 6 
ani cu vaccinul tetraxim, destinat 
prevenirii îmbolnăvirilor prin difte-
rie, tetanos, poliomielită și tuse con-
vulsivă, realizându-se în proporție 
de doar 22%. Această vaccinare se 
poate realiza la vârsta de 5 si 6 ani, 
astfel încât copii sa fie pregătiți pen-
tru intrarea în colectivitățile școlare. 
De asemenea, vaccinarea ROR a 
fost realizată în proporție de 50%, 
conform datelor din luna august 
2020, în condițiile în care țara noas-
tră nu a ieșit încă din epidemia de 
rujeolă. Ministerul Sănătății reco-
mandă tuturor părinților să solicite 
medicului de familie vaccinarea co-
piilor, cu vaccinurile recomandate, la 
vârsta potrivită.

UNICEF: Peste 13 
milioane de copii nu 

au fost vaccinați deloc 
înainte să înceapă 

pandemia 
Faptul că România deține stocu-

rile necesare pentru imunizarea co-

piilor împotriva altor boli contagioa-
se, este o situație fericită. Asta pen-
tru că, în timp ce lumea așteaptă cu 
disperare un vaccin, iar pandemia 
de COVID-19 continuă să se extin-
dă pe întreg mapamondul, milioane 
de copii riscă să nu beneficieze de 
vaccinurile vitale împotriva rujeolei, 
difteriei și poliomielitei din cauza în-
treruperii programelor de vaccina-
re. Multe țări au suspendat, încă din 
primăvară, campaniile de imunizare 
în masă împotriva poliomielitei, iar 
25 de țări au amânat campaniile de 
vaccinare antirujeolică a populației, 
în concordanță cu recomandări-
le Organizației Mondiale a Sănătății. 
Potrivit UNICEF, chiar și înainte de 
pandemia de COVID-19, în fiecare 
an, 20 de milioane de copii cu vâr-
sta mai mică de un an nu aveau ac-
ces la vaccinuri împotriva rujeolei, 
poliomielitei și a altor boli. La nivel 
mondial, peste 13 milioane de copii 
cu vârsta mai mică de un an nu au 
fost vaccinați în 2018, mulți dintre 
ei trăind în țări cu sisteme sanitare 
deficitare. Având în vedere actualele 
perturbări, această situație ar putea 
conduce la epidemii dezastruoase în 
2020 și mai târziu.

Creșterea numărului  
de copii nevaccinați 

a dus la apariția unor 
focare alarmante 

Se estimează că, între 2010 
și 2018, 182 de milioane de copii 
nu au primit prima doză de vac-
cin antirujeolic, adică o medie anu-
ală de 20,3 milioane de copii, po-
trivit unei analize a UNICEF. Aceas-

tă situație se datorează faptului că 
acoperirea globală cu prima doză 
de vaccin antirujeolic este de doar 
86%, mult sub rata de 95% nece-
sară pentru prevenirea epidemiilor 
de rujeolă. Creșterea numărului de 
copii nevaccinați a dus la apariția 
unor focare alarmante de rujeo-
lă în 2019, inclusiv în țări cu veni-
turi ridicate, precum Statele Unite 
ale Americii, Regatul Unit și Franța.

Peste 19.000 de copii, 
infectați cu virusul 

rujeolei, în epidemia 
din România 

La nivelul țărilor cu venituri mici, 
decalajul în ceea ce privește acope-
rirea vaccinală antirujeolică era de-
ja alarmantă și înainte de COVID-19. 
În perioada 2010-2018, Etiopia a ra-
portat cel mai mare număr de copii 
sub un an cărora nu li s-a adminis-
trat prima doză de vaccin antirujeo-
lic, mai precis aproape 10,9 milioane 
de copii. A fost urmată de Republi-
ca Democrată Congo (6,2 milioane), 
Afganistan (3,8 milioane), Ciad, Ma-
dagascar și Uganda, cu aproximativ 
2,7 milioane fiecare. În România, de 
la începutul epidemiei de rujeolă, în 
2016, s-au înregistrat 19.813 cazuri, 
din care peste 60 de decese, ma-
rea majoritate fiind în rândul copii-
lor. Rujeola este o boală a copilăriei 
cauzată de un virus înalt contagios, 
care trăiește în căile respiratorii ale 
persoanei infectate. Boala debutea-
ză cu febră, tuse, rinoree, ochi roșii 
cu secreții abundente. La 3-5 zile de 
la debut, se declanșează erupția pie-
lii. De cele mai multe ori, erupția de-
butează cu pete roșii plate care apar 
pe față, scalp și se răspândesc în 
jos, pe gât, trunchi, brațe și picioa-
re. Când apare erupția, temperatu-
ra corpului poate depăși 40 de gra-
de Celsius. Virusul este atât de con-
tagios, încât se apreciază că 9 din 
10 persoane neimunizate care stau 
în apropierea unei persoane infecta-
te se vor infecta la rândul lor.    

Ministerul Sănătății îndeamnă 
părinții să-și vaccineze copiii 

pentru restul bolilor contagioase


