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Luni 20 
21°C | 19°C
Soare, ploaie

Marți 21 
17°C | 10°C
Soare, ploaie

Miercuri 22 
15°C | 10°C
Soare, ploaie

Joi 23 
17°C | 6°C
Soare, nori

Vineri 24 
21°C | 7°C
Soare, nori

Sâmbătă 25 
26°C | 11°C
Soare, nori

Duminică 26 
27°C | 12°C
Soare, nori

20 - 26 septembrie 2021
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
E momentul să te bazezi pe experiența din tre-
cut pentru a face față provocărilor. Dacă ai ce-
va ce dorești să păstrezi pentru tine sunt toate 
șansele să fii deconspirat. Ai avut prea multă 
încredere în necunoscuți și acum suporți 
consecințele. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Natura ta senzuală e în plină floare. Persoanele 
din jurul tău nu-ți vor da nici un moment de sin-
gurătate. Se va produce o schimbare în viața ta 
care te va afecta mai mult decât crezi. În cazul 
în care ești într-o relație asigură-te că partenerul 
înțelege că nu treci printr-o perioadă bună. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Este un moment bun pentru a da curs unor 
proiecte noi, să-ți faci planuri de business și să 
interacționezi cu oameni necunoscuți. Ai șansa 
să te apropii mai mult de cineva de care îți do-
reai de ceva timp și să-i arăți partea aceea pa-
sională, grijulie și foarte sexy pe care o ai.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Îți vei dori să încerci ceva cu totul nou. Vei fi ten-
tat să te înscrii la un curs de dans sau să începi 
o activitate fizică regulată. Le vei oferi mai multă 
atenție celor dragi, iar în relația cu colegii vei fi 
extrem de prietenos. Datorită energiei pe care o 
ai vei reuși să duci totul la final..  

 Leu 23.07 - 22.08  
Dacă în ultima vreme lucrurile nu au mers toc-
mai bine acum vor fi noi oportunități pentru a le 
rezolva. Apar schimbări pozitive în plan profesi-
onal. Este un moment foarte bun pentru a-ți re-
construi traseul și pentru a pune la punct pro-
blemele pe care le întâmpini de la o vreme.

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Apar unele responsabilități care îți vor da puțin 
peste cap viața socială. Starea de spirit te va fa-
ce să fii activ și dornic de aventură ceea ce te va 
ajuta să cunoști persoane fascinante și locuri noi. 
Vei fi pus în situația de a lua o decizie care va 
avea consecințe majore în viața ta.

 Balanță 22.09 - 22.10  
La serviciu va fi o perioadă a extremelor. Fie vei 
da totul fie nimic. La fel va fi și starea ta fizică - 
ori te vei simți foarte energic ori extrem de obo-
sit. Ar fi cazul să găsești un echilibru între mun-
ca depusă și timpul tău liber. Încearcă să fii mai 
înțelegător cu partenerul de viață.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Va fi o săptămână a regretelor și probabil vei 
regreta generozitatea pe care ai avut-o cu cei 
care se dovedește că nu meritau. Vei regreta și 
sumele de bani pe care le-ai dat celor care nu 
repezintă recunoștință. Te vei retrage într-un 
turn de fildeș și vei lua anumite decizii.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ar trebui să te concentrezi mai mult pe ceea ce  
ți-ar putea aduce beneficii în afaceri. Este un mo-
ment bun pentru a încheia noi parteneriate și 
pentru orice investiție financiară. Șarmul te va 
ajuta să-ți rezolvi o problemă care te supără de 
ceva timp. Fii precaut în hotărâri. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Va fi greu să fii motivat la muncă în zilele care ur-
mează. Vei fi deschis la experiențe noi și-ți vei fa-
ce un nou prieten la locul de muncă sau prin in-
termediul unei cunoștințe. În orice caz, vei găsi 
răspunsuri la niște întrebări arzătoare despre ti-
ne și o altă persoană importantă din viața ta.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Unele lucrări pe care le-ai început zilele trecute 
vor fi finalizate acum, și în timp util. Pe plan sen-
timental vei întâmpina mici probleme dar se vor 
rezolva cu puțină înțelegere și comunicare. Din 
păcate, vei avea parte de o dezamăgire, mai ales 
din cauza unor facturi și lipsuri financiare. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Afacerile și romantismul ar putea înflori în aceas-
tă săptămână. Proiectele aflate deja în derulare 
vor avea un succes extraordinar. E un moment 
bun pentru negocieri și oferte. Ar putea să apară 
o nouă poveste de dragoste. Dacă ești deja  
într-o relație vei face mai mult decât intenționai. 

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

Ministerul Sănătăţii a 
aprobat ca spitalele care 
au în structură secţii 
sau compartimente cu 
profil pediatric, să poată 
asigura asistenţă medicală 
și pentru însoţitorii care 
sunt cazuri suspecte și 
confirmate ca fiind infectate 
cu virusul SARS CoV-2. 
Astfel, părinţii vor putea fi 
trataţi la pediatrie, în același 
loc cu copiii lor. 

“Începând de astăzi, 13 sep-
tembrie, unitățile sanitare cu paturi, 
care au în structură secții sau com-
partimente cu profil pediatric, pot 
asigura asistența medicală pentru 
însoțitorii care sunt cazuri suspecte 
și cazuri confirmate de COVID-19. 
În acest sens, Ministerul Sănătății 
a modificat Anexa nr. 1 și Anexa  
nr. 2 la Ordinul ministrului Sănătății 
nr. 434/2021 privind aprobarea Pla-
nului de măsuri pentru organizarea 
spitalelor și a unităților de dializă în 
contextul pandemiei de COVID-19 
și a listei spitalelor și unităților de 
dializă care asigură asistența me-
dicală pentru pacienți, cazuri con-
firmate și suspecte de COVID-19, 
conform clasificării spitalelor în trei 
niveluri de competență”, informea-
ză Ministerul Sănătății, printr-un co-
municat de presă.

Adulții, mutați în altă 
secție după externarea 

copiilor 
Potrivit aceleiași surse, modifi-

cările au fost deja publicate în Mo-
nitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 875 din 13 septembrie 2021. 
Astfel, după tratarea cu succes a 
copilului, în cazul în care părintele 
va mai avea nevoie de tratament, 
iar copilul va fi externat, părintele 
acestuia va fi mutat pe secția des-
tinată adulților. “În situația în care 
evoluția copilului este favorabilă și 

este posibilă externarea acestuia, 
dar însoțitorul copilului necesită în 
continuare asistență medicală spi-
talicească, medicul curant al înso-
țitorului împreună cu șeful de sec-
ție au obligația de a organiza trans-
ferul acestuia pe o secție de adulți, 
în cadrul aceleiași unități sanita-
re sau, într-o altă unitate sanitară”, 
se mai arată in comunicat. Totuși, 
în condițiile în care spitalele devin 
neîncăpătoare pentru numărul de 
pacienți care necesită îngrijiri medi-
cale, specialiștii sfătuiesc populația 
să respecte măsurile de preveni-
re a îmbolnăvirii cu virusul SARS  
CoV-2. Astfel, aceștia recomandă 
vaccinarea cu schema completă, 
purtarea măștii de protecție și evi-
tarea deplasărilor care nu sunt im-
perios necesare. Medicii mai atrag 
atenția și asupra stresului, un im-
portant factor care poate duce la 
scăderea imunității și, implicit, la 
contractarea virusului și dezvolta-
rea unor forme mai severe de boa-
lă. “Mențineți-vă calmul și mergeți 
înainte!”, este îndemnul experților. 
“În caz contrar, sistemul imunitar va 
avea de suferit foarte mult și orga-
nismul va deveni vulnerabil nu nu-
mai la coronavirus, ci și la alte boli 
grave”, atenționează medicii. 

Părinţii cu COVID, trataţi 
în secţiile de pediatrie

“Cel mai important este ca, în 
această perioadă, să ne păstrăm 
rațiunea și echilibrul emoțional. 
Criza va trece, însă dezechilibrele 
se vor reface mai greu. Istoria 
omenirii a arătat că perioadele de 
criză antrenează un uriaș potențial 
de dezvoltare umană și personală, 
accentuând autocunoașterea, 
solidaritatea, umanitatea, caracterul, 
încrederea (inclusiv de sine) și 
curajul. (…) Perioadele de criză ne 
ajută să ne structurăm mai precis 
sistemul de valori care ne ghidează 

comportamentul și atitudinile. 
Psihologia modernă ne învață că 
o situație nu este “stresantă” prin 
sine însăși, ci prin modul în care 
noi alegem să o interpretăm. Mai 
departe, felul în care gândim determină 
stările emoționale pe care le trăim 
și comportamentele pe care le 
manifestăm. O bună igienă mentală în 
această perioadă va face diferența în 
starea psihică resimțită de noi toți la 
finalul acestei etape dificile”, transmite 
Colectivul de psihologi ai Centrului de 
Psihosociologie al MAI.

Sfatul psihologilor Centrului de Psihosociologie al MAI:

“SĂ NE PĂSTRĂM RAȚIUNEA ȘI ECHILIBRUL EMOȚIONAL!”


