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Luni 15 
23°C | 18°C
Ploaie

Marți 16 
25°C | 17°C
Ploaie

Miercuri 17 
25°C | 17°C
Ploaie

Joi 18 
25°C | 17°C
Soare, ploaie

Vineri 19 
25°C | 18°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 20 
24°C | 18°C
Soare, ploaie

Duminică 21 
24°C | 18°C
Soare, ploaie

15 - 21 iunie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
Ești solicitat de multă lume. Alege-ți vorbele și 
gesturile cu mare grijă, întrucât îți vor fi urmă-
rite cu deosebită atenție și criticate în 
consecință. Foarte importante sunt acum 
relațiile pe care le ai cu prietenii și protectorii 
din domeniul socio-profesional. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Multă lume va dori să-ți vorbească. Însă emoti-
vitatea și subiectivismul sunt accentuate, fii pru-
dent și evită discuțiile ample. Se pot relua teme 
sau activități vechi. Gândurile tale sunt îndrepta-
te spre câștiguri și investiții, dar ar fi bine să 
amâni semnarea documentelor importante. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Ești capricios și puțini sunt capabili să-ți intre în 
voie. E o perioadă bună de a-ți face planuri noi 
și pentru a acorda mai multă atenție nevoilor 
tale sufletești, dar și pentru a studia pe îndele-
te relațiile din preajma ta. Se îmbunătățesc ve-
niturile din activitatea profesională și nu numai.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Sunt șanse mari să trasezi direcții noi atât în plan 
personal, cât și profesional. Accentele acestor zile 
se află pe relațiile cu ceilalți, mai ales pe relațiile 
cu partenerul de viață și pe relațiile de colabora-
re. Renunță la ceea ce nu-ți mai este de folos și 
orientează-te spre noi orizonturi parteneriale.  

 Leu 23.07 - 22.08  
O săptămână cu multă muncă, la serviciu și în 
plan personal. Dozează-ți eforturile, pentru că 
sănătatea e vulnerabilă și se pot evidenția afecți-
uni mai vechi sau mai noi. La serviciu există 
animozități ascunse, conflicte mocnite ce stau să 
izbucnească din moment în moment. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
În relațiile de prietenie se finalizează un capitol 
im portant. Asta înseamnă că vei renunța la unii 
sau îți vei schimba radical atitudinea față de ei. 
A venit timpul să-ți redefinești conceptul de pri-
etenie și să te orientezi, totodată spre alte per-
soane de o mai bună calitate. 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Este bine să-ți îndrepți atenția spre persoana iu-
bită, copii și hobby-urile dragi. Acti vi  tățile recre-
ative desfășurate alături de cei dragi te relaxea-
ză, te amuză și te provoacă să-ți exersezi crea-
tivitatea. La serviciu se animă atmo sfera datori-
tă unor sarcini de lucru ce trebuie rezolvate.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Relațiile parteneriale sunt provocatoare. Tre-
buie să lămurești fie aspectele vieții de cuplu, 
fie pe cele ale unor colaborări aflate în derula-
re. Există o mare vulnerabilitate pe acest seg-
ment, pentru că tu în primul rând ești sensibil 
și concentrat pe propria ta persoană.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Vei fi înconjurat de prieteni, mai mult decât ori-
când. Dar, emotivitatea și subiectivismul sunt ac-
centuate, așa că îți va fi greu să ajungi la un con-
sens chiar și cu tine însuți. Evită să povestești 
despre tine și planurile tale de viitor. Îți trebuie 
odihnă, discreție și dozarea eforturilor la serviciu. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Sunt momente bune pentru a lămuri bugetul de 
cheltuieli și pentru a trasa planuri financiare noi. 
Cheltuiește cu măsură și evită implicarea în 
câștiguri rapide, dar nesigure. Îți faci planuri de 
călătorii, apar invitații la seminarii și activități cul-
turale.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
E bine să-ți îndrepți atenția spre persoana iubită, 
copii și hobby-urile dragi sufletului tău. Activitățile 
recreative desfășurate alături de cei dragi te rela-
xează, te amuză și te provoacă să-ți exersezi cre-
ativitatea. La serviciu se animă atmosfera datori-
tă unor sarcini de lucru ce trebuie rezolvate. 

 Pești 19.02 - 20.03 
E nevoie să te ocupi de curățenii generale, repa-
ra ții sau de vânzarea-achiziționarea unor bunuri 
de valoare. Fii prudent, deoarece relațiile cu 
membrii familiei sunt oricum distorsionate. Gân-
direa și comunicarea lasă de dorit acum. Ar fi bi-
ne să nu te bazezi pe deciziile de acum.  

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

România va monitoriza și 
centraliza datele cu privire la 
răspândirea virusului SARS-
CoV-2 pe întreg teritoriul 
țării, printr-o aplicație care va 
fi implementată de Spitalul 
Militar Central. În felul acesta, 
autoritățile vor putea face o 
analiză mult mai riguroasă a 
stadiului actual al epidemiei 
și vor fi identifica mai ușor 
problemele din spitale, 
metodologia și tehnicile utilizate 
pentru tratamentul bolnavilor. 
Și, cel mai important, vom 
fi avertizați în timp real de 
posibilitatea de infectare, având 
practic timp pentru a părăsi 
zona contaminată.  

„Aplicația Coronavirus COVID-19 
România realizează o hartă a 
distribuției spațiale a tuturor cazu-
rilor confirmate oficial și o statisti-
că ce arată evoluția pe zile. În plus, 
proiectul cuprinde informații lega-
te de infrastructura spitalicească, 
densitatea populației dar și detali-
ile relevante ale fiecărui caz în par-
te. Principalii beneficiari ai aplicației 
sunt membrii comunității epidemi-
ologice din Direcțiile de Sănăta-
te Publică și din spitale, experți ca-
re vor beneficia de avantajele iden-
tificării rapide ale contacților ce-
lor infectați cu COVID-19 și, ast-
fel, se vor putea efectua, mult mai 
facil, anchetele epidemiologice. În 
consecință, acest fapt generea-
ză operaționalizarea unui sistem 
de alertă medicală timpurie (aver-
tizare și transmitere, în timp real, 
a informațiilor relevante pentru fie-
care cetățean)‟, informează Spitalul 
Universitar de Urgență Militar Cen-
tral “Dr. Carol Davila‘‘, din Capitală, 
prin intermediul unui comunicat de 
presă transmis pe site-ul instituției, 
smuc.ro. 

Vom putea părăsi  
zona în câteva 

minute de la primirea 
mesajului de alertare

Nu doar spitalele și DSP-uri-
le vor avea de câștigat de pe ur-
ma aplicației. „De asemenea, Ser-
viciile de Ambulanță și SMURD, In-
spectoratul General al Situațiilor de 
Urgență dar și Consiliile Județene 
vor putea gestiona judicios atât 
paturile din spitale, cât și resurse-
le alocate acestora, fapt ce funda-
mentează luarea unor decizii ma-
nageriale la nivel instituțional și al 
autorităților publice locale și cen-
trale, decizii adaptate realității 
situațiilor epidemice locale, regio-
nale și naționale.

La rândul lor, managerii de spi-
tale reprezintă un alt grup de bene-
ficiari ai soluțiilor propuse, prin spri-

jinul, de netăgăduit, pe care îl ofe-
ră aplicația Coronavirus COVID-19 
România în managementul decizio-
nal al resurselor umane, al dotării 
cu echipamente de protecție și, im-
plicit, în bugetarea de activități spe-
cifice contextului pandemic.

Și nu în ultimul rând, cetățenii 
sunt principalii beneficiari, aceștia 
fiind avertizați, în timp real, de po-
sibilitatea de contaminare apărută 
într-o anumită zonă. Având în ve-
dere faptul că infectarea nu se face 
instantaneu, fiind necesar un timp 
de câteva minute pentru transmite-
re, în momentul notificării, utiliza-
torul aplicației mobile poate părăsi 
zona pentru a evita contaminarea. 
Astfel, soluția propusă poate con-
tribui, efectiv, la limitarea conta-
minărilor și a numărului de cazuri, 
apărute în comunitate“, precizează 
smuc.ro. 

Noul sistem de alertare 
vizează prevenirea și 
controlul transmiterii 

virusului în comunități
Aplicația Coronavirus COVID-19 

România, care monitorizează și 
centralizează datele cu privire la 
răspândirea virusului SARS-CoV-2, 
la nivel național este un proiect 
elaborat de Spitalul Universitar de 
Urgență Militar Central “Dr. Carol 
Davila”, alături de partenerul său 
CERTSIGN SA. Noul sistem de aver-
tizare s-a născut din dorința colo-
nelului medic dr. Silviu Stanciu, de-
venit directorul de proiect, care și-a 
propus ca prin intermediul aces-
tui instrument de cercetare-dezvol-
tare și inovare să se realizeze noi 
aplicații informatice care să susțină 
noi metode de prevenire, predicție, 

control și monitorizare a transmite-
rii asimptomatice și simptomatice în 
cadrul comunităților. 

Proiectul a trecut de 
evaluarea Ministerului 
Educației și Cercetării

Proiectul face parte din ga-
ma de proiecte care alcătuiesc Pla-
nul Național de cercetare-dezvolta-
re și inovare pentru perioada 2015-
2020 (PNCDIII), domeniu de priori-
tate publică “Sănătate”, Competiția 
Soluții 1 – „Tehnici avansate de ma-
nagement a epidemiei în comunita-
te”. Ministerul Educației și Cercetă-
rii, prin Unitatea  Executivă pentru 
Finanțarea Învățământului  Superi-
or a Cercetării, Dezvoltării și Inovă-
rii, a finalizat procesul de evaluare a 
propunerilor de proiecte din cadrul 
acestui Plan Național, la sfârșitul lu-
nii trecute. Aplicația a reușit să im-
presioneze comisia de selecție prin: 

 analiza extrem de riguroasă 
a stadiului actual al evoluției pande-
miei cu noul coronavirus; 

 identificarea unei palete 
largi de modalități de aplicare și po-
tențiali beneficiari/utilizatori; 

 identificarea problemelor; 
 definirea obiectivelor  măsu-

rabile;
 gradul  de  noutate  și  de  

complexitate; 
 metodologia și tehnicile  ca-

re vor fi utilizate, instrumentele, 
echipamentele și soluțiile software 
ce urmează a fi aplicate;

 aplicarea aspectelor de eti-
că care vor fi implicate în cercetare, 
în conformitate cu prevederile lega-
le în vigoare, dar mai ales prin via-
bilitatea  și  șansele  de  succes  ale  
proiectului  propus. 

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA. SPITALUL MILITAR CENTRAL IMPLEMENTEAZĂ…

Aplicaţia care ne avertizează 
că suntem în pericol să ne 

infectăm cu noul coronavirus 


