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Luni 10 
2°C | -6°C
Soare, nori

Marți 11 
7°C | 2°C
Soare, ploaie

Miercuri 12 
8°C | 2°C
Soare, nori

Joi 13 
9°C | 1°C
Soare, ploaie

Vineri 14 
8°C | -1°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 15 
10°C | 1°C
Soare, nori

Duminică 16 
9°C | 1°C
Soare, nori

10 - 16 februarie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
O perioadă în care vei avea cheltuieli pe de o 
parte, iar pe de altă parte, primirea salariului, 
a unei prime sau a unor favoruri pentru munca 
depusă. Selectează-ți bine prioritățile. Te des-
prinzi de anumite personae și te apropii tot 
mai mult de altele.  

 Taur 21.04 - 21.05  
Este posibil să primești bani, fie salariul, o pri-
mă, fie cineva drag îți oferă drept cadou o sumă 
consistentă sau un favor deosebit care compen-
sează cumva o cheltuială importantă. Tentația 
cumpărăturilor este mare și ar trebui să fii foarte 
cumpătat. Sunt șanse de pierderi sau furturi. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Ești în vervă în această săptămână și dornic de 
schimbări personale majore. Apar oportunități 
de câștig din activitatea profesională 
desfășurată la locul de muncă. Primești bani, 
cadouri sau favoruri, dar apar în paralel și chel-
tuieli deosebite. Fii prudent și nu investi inutil.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Va fi o săptămână cu forfotă în plan socio-profe-
sional. Discuții aprinse cu șefii, cu autoritățile, un 
carusel de situații dificil de gestionat la prima ve-
dere. Răbdarea, toleranța și discreția te ajută să 
le depășești. Noutăți în relațiile cu prietenii și cu 
persoanele ce te sprijină profesional.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Relațiile parteneriale te provoacă mult. Sunt po-
sibile discuții aprinse cu partenerul de viață sau 
cu colaboratorii, dar și separări, desprinderi de 
unele parteneriate. Se conturează noutăți finan-
ciare la secțiunea bani, bunuri comune cu par-
tenerul de viață, colaboratorii și neamurile. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Se conturează schimbări majore la locul de mun-
că, fie prin plecarea sau sosirea unor colegi, fie 
prin schimbarea condițiilor de muncă. Este posi-
bil să primești o ofertă de colaborare, care va 
atrage după sine schimbări în plan personal. Fii 
prudent, deoarece sănătatea este vulnerabilă. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Vei avea discuții importante cu persoana iubită 
și copiii. Controversele sentimentale apar pen-
tru că ai așteptări prea mari de la cei dragi. La 
job apar noutăți fie prin schimbarea condițiilor 
de muncă, fie îți vei modifica tu concepțiile și 
atitudinea față de muncă și implicațiile ei.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Persoane din anturajul apropiat te vor căuta. 
Discuții ample, călătorii pe distanțe scurte, im-
plicare în activități intelectuale și în realizarea 
unor documente oficiale. Și în relația de cuplu 
treci la o nouă etapă. Vei avea discuții impor-
tante cu membrii familiei și cu prietenii.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
De-a lungul acestei săptămâni vei obține rezulta-
te bune în ceea ce privește un proiect sau plan pe 
care ți-l faci de ceva timp. Vei avea oportunitatea 
de a-ți schimba modul de gândire sau anumite 
convingeri și asta e de bun augur. Vei descoperi 
că ai multe în comun cu cineva de la serviciu. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Multe controverse apar între tine și prieteni. Ar fi 
bine să renunți la persoanele care te tot provoa-
că și care se implică în treburile tale fără să le 
ceri tu asta. Pe de altă parte, sunt zile bune pen-
tru a te retrage în locuri liniștite, pentru a medita 
în taină la relațiile și situațiile în care ești implicat.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Zilele acestea există riscul să cheltuiești mai mult 
pe mofturile sau daunele celor dragi. Foarte evi-
dente sunt relațiile cu străinătatea, abordarea 
unor forme de școlarizare pe termen lung, dar și 
orientarea spre o nouă filozofie de viață. Evită să 
iei decizii majore și nu da multe explicații.

 Pești 19.02 - 20.03 
Discreția este caracteristica de bază a perso na-
li tă ții tale, în această săptămână. Ai nevoie de 
odih nă, detașare de forfota cotidiană și de a 
sta de vorbă cu tine însuți. Sănătatea este vul-
nerabilă, s-ar putea să resimți tulburări ale sis-
temului digestiv și ale extremităților picioarelor.   

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

Când trebuie  
să iei măsuri?

 Ai nasul înfundat sau scurgeri 
nazale;

 Te doare în gât;
 Ai o durere ușoară de urechi;
 Strănuți;
 Tremuri;
 Tușești;
 Te doare capul;
 Obosești;
 Transpiri;
 Este posibil să ai frisoane.
Atenție! Dacă ajungi să suferi o 

răceală mai gravă, faci febră peste 
39 de grade. În oricare dintre situații 
te-ai afla, este obligatoriu să mergi la 
medicul care-ți monitorizează sarci-
na pentru a te asigura că răceala nu 
se dezvoltă într-o infecție mai gravă.

Ce faci până când 
ajungi la doctor?

Ia măsuri încă de la primele 
simptome recunoscute!

 Bea multe lichide! Hidrata-
rea este esențială pentru creșterea 
rezistenței sistemului imunitar. Es-
te recomandat să bei cel puțin opt 
pahare de apă, suc de fructe fără 
zahăr sau ceai de plante și lămâie 
care poate calma și durerea în gât. 
Ceaiurile naturale îți desfundă sinu-
surile;
 Mănâncă multe fructe şi le-
gume! Cele mai bune alimente ca-
re luptă împotriva infecției sunt: ba-
nanele, afinele, morcovii, chilli, me-
rișoarele, hreanul, ceapa și tot ceea 
ce conține vitamina C;
 Dacă te paște o răceală, înseam-
nă că ai o lipsă de vitamine, în spe-
cial de vitamina C și trebuie să o 
asimilezi prin alimentație. Zilnic, 
trebuie să consumi cătină, o 
sursă excelentă de vitamina C; 
 Odihneşte-te! Este cel mai bun 
lucru pe care-l poți face pentru cor-
pul tău și pentru copilul tău, atunci 
când ești răcită. Organismul va lup-
ta mai bine împotriva infecției; 

 La nevoie, fă-ţi gargară cu 
apă sărată! Îți scade durerea, îți 
reduce inflamația, te ajută să eli-
mini mucusul și îți calmează senza-
ția de iritare.

Tratament natural 
pentru desfundarea 

nasului
Pune câteva picături de arbo-

re de ceai, mentă sau ulei de eu-
calipt esențial într-un bol cu apă 
foarte fierbinte, așează-te cu fața 
deasupra vasului și acoperă-te cu 
un prosop pe cap.

Nu lua medicamente fără re-
comandarea specialistului!

“Anumite medicamente pot 
afecta fătul. Recomand cu stricte-
țe un consult de specialitate îna-
inte de consumarea oricărui me-
dicament. Cele mai multe antihis-
taminice, descongestionante și si-
ropuri de tuse nu ar trebui să fie 
luate atunci când ești însărcinată, 
cu excepția cazului în care ți-au 
fost prescrise de medic. E posi-
bil să nu fi fost testate reacțiile la 
femei gravide și pot avea efecte 
secundare, periculoase pentru co-
pil. În cele mai multe cazuri, este 
bine să iei preventiv paracetamol 
pentru dureri minore. Trebuie să 
eviți ibuprofenul și aspirina. Aces-
tea au fost testate și au prezen-
tat efecte negative pentru siste-
mul nervos al bebelușului. Multe 
antibiotice sunt sigure în timpul 
sarcinii, dar, de asemenea, une-
le nu sunt. Discută cu medicul și 
asigură-te că faci ceea ce este bi-
ne pentru sănătatea ta și a fătu-
lui. Este important să urmezi in-
strucțiunile pentru administrarea 
medicamentului. Dacă nu apar 
complicații în perioada răcelii sau 
a gripei, există însă o serie de re-
medii naturiste care pot fi încer-
cate acasă”, atenționează dr. Sil-
viu Istoc, medic specialist în ob-
stetrică și ginecologie.

Ești însărcinată și ai răcit? 
Iată cum te tratezi! 

Sarcina este cea mai delicată perioadă din viaţa unei femei. Ea 
poate suprima sistemul imunitar atât de mult încât acesta să 
devină vulnerabil în faţa infecţiilor. Unul dintre factorii care îţi 
pot afecta serios sănătatea în aceste zile este frigul. Vântul şi 
temperaturile scăzute predispun la răceli şi complicaţii severe. 
Ce faci dacă eşti însărcinată? Cum să te îngrijeşti ca să nu 
afectezi buna dezvoltare a copilului?


