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Luni 25 
21°C | 11°C
Soare, ploaie

Marți 26 
19°C | 10°C
Soare, ploaie

Miercuri 27 
20°C | 11°C
Soare, ploaie

Joi 28 
19°C | 12°C
Soare, ploaie

Vineri 29 
21°C | 12°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 30 
21°C | 11°C
Soare, nori

Duminică 31 
18°C | 12°C
Soare, nori

25 - 31 mai 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Echilibrul nu are loc în viața ta pe nici un plan. 
Fie vei munci mult și vei uita să-ți acorzi timp 
liber, fie că vei sta degeaba, ceva te va da pes-
te cap încât să nu poți fi extrem de mulțumit 
de realizările tale. Corpul îți va trimite anumite 
semnale din cauza programului dezorganizat. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Șansa de a-ți crește veniturile este foarte mare 
în această perioadă. Apar schimbări în modul de 
lucru în sensul că vei lucra mai inteligent și nu 
mai greu ceea ce va duce la îndeplinirea unui vis 
mult așteptat. Starea ta de spirit este foarte bu-
nă, te simți energic și ai poftă de aventură.  

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Tendința săptămânii este de a primi multe in-
formații. Profită de această șansa și folosește-o în 
avantajul tău pentru a-ți crea un cadru stabil atât 
la muncă, cât și acasă. Calitatea interacțiu ni lor 
tale se va îmbunătăți considerabil și este posibil 
să întâlnești omul care-ți va schimba viața.   

 Rac 22.06 - 22.07   
Discuțiile contradictorii vor fi cele care își pun am-
prenta pe această săptămână și în general tu 
ești cel care le dă curs. Apar nemulțumiri legate 
de partenerul de viață sau de cel de afaceri și nu 
eziți să-ți exprimi sentimentele. Ar trebui să dai 
dovadă de diplomație în discuțiile pe care le ai.   

 Leu 23.07 - 22.08  
Te simți neapreciat și asta te agită. Încearcă să 
nu te lași influențat și păstrează-ți calmul pen-
tru a depăși această perioadă, fără a regreta 
mai târziu deciziie pe care le-ai luat deoarece 
nu ești în cea mai bună stare de spirit. Nu tre-
buie să iei decizii importante acum. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Trebuie să te pregătești să faci față unei săptă-
mâni grele, cu multe provocări. Se pare că vei fi 
extrem de solicitat atât la serviciu, cât și acasă și 
asta nu pentru că ai lăsat anumite treburi nere-
zolvate, ci doar din cauză că oamenii din jur te 
văd pe tine cel care trebuie să le facă pe toate. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Viața sentimentală va deveni incredibil de emo-
   ți onală. Iubești mai mult decât de obicei și nu 
eziți în a-ți exprima sentimentele. Te vei apropia 
mult de cineva și această relație va fi una de du-
rată și sinceră. Încerci să-ți dedici mai mult timp 
pentru tine și vei încerca să te relaxezi.    

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Accentul se va pune pe legarea prieteniilor cal-
de și solide. Ești dispus să oferi sentimente 
adevărate și să împarți o bună parte din timpul 
tău cu cei pe care-i iubești. Ești împăcat cu ti-
ne și simți că ești acolo unde ar trebui să fii. 
Nimic nu va putea să-ți strice liniștea.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Vor avea loc unele schimbări. Fie că este vorba 
de o relație care te nemulțumește, fie de un viciu, 
încerci să scapi de ceva. Treci printr-o perioadă 
de vindecare și restabilire a echilibrului emoțional 
și depinde de voința ta dacă vei reuși să-i faci 
față. Nu e o perioadă benefică schimbărilor.

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Ceva ce pare pare greu de crezut va deveni 
realitate în această săptămână și-ți va împli-
ni un vis măreț. Ești pregătit să iei cele mai 
bune decizii și să faci schimbări radicale în 
viața ta. Dar, deciziile tale vor crea anumite 
nemulțumiri.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Spune da propunerilor din această săptămână, 
pentru că vei primi câteva care nu sunt de refu-
zat! Ești în atenția tuturor și vei fi văzut ca un li-
der cel mai probabil datorită șarmului tău irezisti-
bil. Ceva te va face să te comporți diferit cu toată 
lumea. Vei fi cel care aduce bunadispoziție. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Timpul nu este foarte favorabil pentru preocupări 
romantice și relația ta este susceptibilă să aibă 
de suferit. Vei realiza că dragostea impune anu-
mite responsabilități pentru tine, și dacă nu vei fi 
capabil să te ridici deasupra acestei iritații tem-
porare este posibil să realizezi că ai rămas singur. 

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

După cum se știe, pentru 
limitarea răspândirii noului 
coronavirus, pe toată 
durata stării de alertă, la 
serviciu, în saloanele de 
înfrumuseţare, la dentist 
și în magazine mai putem 
intra numai după ce 
trecem printr-un proces de 
măsurare a temperaturii 
corpului. 

Aceasta nu trebuie să depă-
șească valoarea de 37,3 grade Cel-
sius, procedura fiind realizată cu 
orice termometru de uz uman care 
măsoară temperatura corporală de 
la distanță și care are avizul  Agen-
ției Naționale a Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale. Cât de efi-
cient este acest procedeu și ce se 
întâmplă dacă nu îl acceptăm? 

Noul standard de acces în in-
stituții a stârnit controverse încă 
din primele zile de utilizare. Mulți 
își pun problema corectitudinii mă-
surătorii. Unii merg pană într-acolo 
încât consideră procedura o opor-
tunitate a autoritaților de a le im-
planta cipuri în organism și a le fo-
losi datele personale.

 „Măsurarea se realizează de 
la o distanță de câțiva centimetri, 
folosind termometre digitale. Ast-
fel, se poate identifica o persoană 
simptomatică, iar pentru a ne pro-
teja față de persoanele asimptoma-
tice portul măștii este obligatorie. 
Termometrul digital nu înregistrea-
ză date personale, nu implantează 
cipuri, nu face poze și nu ia CNP-ul, 
numele și adresa persoanei. Acesta 
afișează doar temeperatura și poa-
te fi utilizat de personal nemedi-
cal instruit în utilizarea unui astfel 
de dispozitiv. Într-o societate un-
de există un risc de transmite-
re a unei boli și unde exis-
tă persoane vulnerabi-
le care pot chiar muri 
dacă se infectează 
cu virusul care ca-
uzează boala re-
spectivă, măsuri-
le de prevenire și 
combatere trebu-
ie respectate de 
toți membri socie-
tății pe durata exis-
tenței riscului respec-
tiv. Astfel de măsuri nu 
sunt pe viață. Ele sunt ne-
cesare la acest moment, acestea fi-
ind inclusiv măsuri descurajatoare 
pentru cei care sunt dispuși să intre 
în spațiile închise fiind simptomatici 
pentru a-și rezolva problemele per-
sonale riscând viața altora. În con-
cluzie, dacă nu vrei să ți se măsoa-
re temperatura este dreptul tău, 
dar nu mai intri în spațiul respec-

tiv pentru că este dreptul comu-
nității și a angajaților care lucrea-
ză în spațiul respectiv să se prote-
jeze“, spune dr. Raed Arafat, șeful 
Departamentului pentru Situații de 
Urgență.

 

Acuratețea măsurării tempera-
turii corpului cu un asemenea ter-
mometru, însă, poate fi afectată de 
anumiți factori, printre care distan-
ța, unghiul de aplicare, umiditatea 
și aerul rece. În ciuda faptului că 
sunt cele mai moderne instrumen-
te de măsurare a temperaturii cor-
porale, termometrele cu afișaj di-

gital cu infraroșu dau și ce-
le mai multe erori. „Ter-

mometrele non con-
tact cu infraroșu, 

care se folosesc în 
această perioadă 
pentru angajați 
și la intrarea în 
magazine, nu 
sunt atât de uti-
le pentru noi, 

medicii, din cau-
za erorilor pe ca-

re le dau. La aces-
tea sunt cele mai mul-

te erori“, a spus dr. Tere-
za Franciuk, specialist în medicină 

de familie, conform site-ului smart-
living.ro. Cu toate acestea, minis-
trul Sănătății ne asigură că nu exis-
tă motive de îngrijorare. „Depinde 
și de moment, depinde și de pre-
zența într-un anumit curent de aer, 
sunt mai mulți factori ce pot influ-
ența (măsurarea temperaturii cu 

termometrul cu infraroșu). Cert es-
te că aceste aparate reacționează 
la temperaturi peste 37,3 grade. 
Nu există niciun motiv să ne îngri-
jorăm că el ne arată o valoare de 
32 de grade, să zicem. Vorbim de 
un termometru digital pe care ori-
care dintre noi îl putem folosi sin-
guri acasă“, a spus ministrul Sănă-
tății, Nelu Tătaru. 

Atenție! Temperatura 
corpului poate varia în 
următoarele situații: 
 Înaintarea în vârstă – pe mă-

sură ce înaintăm în vârstă, capaci-
tatea organismului nostru de a-și 
regla temperatura corpului se redu-
ce din cauza scăderii ratei metabo-
lice. În consecință, vârstnicii au o 
temperatură mai scăzută, 
 Ovulația – în perioada ovula-

ției, temperatura corpului femeii 
crește cu până la 0,5 grade Celsius, 
 Desfășurarea unei activități fi-

zice – fie ea de intensitate mode-
rată sau crescută, activitatea fizică 
influențează temperatura temporar,
 Alimentația și băuturile – un li-

chid foarte cald, consumat înainte 
de măsurarea temperaturii, schim-
bă valoarea acesteia.  

DR. RAED ARAFAT, ȘEFUL DSU: 

„Termometrul digital nu 
înregistrează date personale 

și nu implantează cipuri“

“Nu există niciun motiv 
să ne îngrijorăm

Nelu Tătaru
ministrul Sănătăţii


