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Astfel, toate persoa-
nele care sosesc în Belgia 
din orice regiune a Româ-
niei trebuie să intre în au-
toizolare şi să efectue-
ze un test molecular PCR 
pentru depistarea infecţi-

ei cu COVID-19 după so-
sirea în această ţară, pre-
cizează MAE. ”Testul es-
te efectuat de autorităţi-
le belgiene, la sosirea în 
această ţară. Călătorii 
sunt rugaţi să contacteze 

medicul curant, respectiv 
un medic de familie, care 
dispune ulterior testarea”, 
menţionează MAE. Con-
form informaţiilor comu-
nicate de autorităţile bel-
giene, dispunerea măsu-
rii autoizolării şi testarea 
pentru COVID-19 intră în 
competenţa autorităţilor 
regionale.

Totodată, MAE rea-
minteşte că autorităţile 
belgiene recomandă per-
soanelor care intră în Bel-
gia din state/regiuni inclu-
se în zona portocalie să se 

adreseze medicului în ve-
derea efectuării testării şi 
autoizolării la domiciliu.

MAE reaminteşte că, 
de la 1 august, toate per-
soanele care intră în Re-
gatul Belgiei sunt obliga-
te să completeze în 48 de 
ore anterior intrării pe te-
ritoriul belgian formularul 
Passenger Locator Form, 
care poate fi accesat on-
line la https://travel.info-
coronavirus.be/fr/public-
health-passenger-locator-
form. Persoanele care că-
lătoresc pe alte rute decât 

aeriană sau navală şi ca-
re rămân pe teritoriul Bel-
giei maximum 48 de ore 
(inclusiv în scopul tranzi-
tului), precum şi persoa-

nele a căror călătorie în 
afara Regatului Belgiei nu 
depăşeşte 48 de ore sunt 
exceptate de la măsura 
completării formularului.
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SOR a efectuat recenzia berzelor

Evenimentele rutiere cu intenție, în 
creștere

Societatea Ornitologică 
română (SOr) a recenzat 
în 2020, cu ajutorul 
aplicaţiei ”Uite barza!”, 
3.575 cuiburi unice, dintre 
care 1.403 sunt cuiburi 
noi. dintre cele 3.575 
de cuiburi recenzate, 
2.327 se află pe stâlpii de 
electricitate, 1.173 sunt 
pe stâlpii de electricitate 
și au suport metalic, iar 
restul sunt amplasate pe 
hornuri, acoperișuri și în 
copaci. Pentru a înregistra 

un cuib în aplicaţia ”Uite 
barza!”, este nevoie să 
te afli cât mai aproape 
de el și să stai pe loc 
pentru o localizare 
exactă prin gPS. este 
nevoie de completarea 
tuturor datelor solicitate 
de aplicaţie pentru ca 
specialiștii să poată valida 
cuibul. numărul de berze 
albe înregistrat în acest 
an a fost de 10.765 de 
indivizi, dintre care 5.326 
sunt adulţi.

asociaţia Victimelor 
accidentelor de Circulaţie 
atrage atenţia că, în 
ultima perioadă, a crescut 
numărul evenimentelor 
rutiere produse cu intenţie 
și că șoferii au devenit 
din ce în ce mai agresivi 
și în conflict cu norma 
rutieră. Fără măsuri 
urgente de creștere a 
eficienţei legii, apreciază 
reprezentanţii asociaţiei, 
va fi tot mai greu de 
ţinut sub control acest 
tip de comportament. 
”la fel de important 
este ca în dosarele 
penale deschise pentru 

evenimentele petrecute 
în ultima perioadă, 
organele de urmărire 
penală să desfășoare 
activităţi cu celeritate 
și profesionalism, 
astfel încât judecătorii 
să se poată pronunţa 
cât mai rapid, în baza 
unui material probator 
consistent. infracţiunile 
săvârșite împotriva fiinţei 
umane trebuie tratate cu 
mare responsabilitate, 
întrucât într-un stat 
de drept fiinţa umană 
reprezintă valoarea 
supremă”, spun 
reprezentanţii asociaţiei.

Prin OUG pentru 
modificarea şi 
completarea 
Legii 95/2006 
privind reforma în 
domeniul sănătăţii, 
a OUG 158/2005 
privind concediile 
şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de 
sănătate, pentru 
abrogarea unor 
prevederi legale, 
precum şi pentru 
stabilirea unor 
măsuri în domeniul 
sănătăţii, aprobată, 
săptămâna trecută, 
de Guvern, se 
asigură punerea 
în aplicare a 
Deciziei Curţii 
Constituţionale 
a României nr. 
229/2020, prin care 
instanţa de control 
constituţional a 
constatat ca fiind 
neconstituţionale 
în integralitate 
dispoziţiile OUG 
25/2020.

Astfel, se aprobă im-
plementarea unui subpro-
gram dedicat persoane-
lor cu tulburări din spec-
trul autist în cadrul Pro-
gramului naţional de să-
nătate mintală, care va 
asigura accesul pacienţi-
lor care suferă de această 
afecţiune la serviciile co-
nexe necesare, recoman-
date de medici specialişti: 
servicii de logopedie, con-
siliere psihologică, kineto-
terapie. Această măsură 
are ca scop îmbunătăţirea 
stării de sănătate şi a ca-
lităţii vieţii sociale, în pri-
mul rând pentru copiii cu 
astfel de afecţiuni.

Decontarea 
simetrizării 
glandei mamare

De asemenea, în ca-
zul pacientelor care au 
suferit intervenţii chirur-
gicale oncologice la sân, 
CNAS va deconta inter-
venţia chirurgicală de si-
metrizare a glandei ma-
mare. Până în prezent, 
pacientele cu afecţiuni 
oncologice la sân care ne-
cesitau mastectomie be-
neficiau de reconstrucţie 
mamară la recomandarea 
specialistului, fără inter-
venţia chirurgicală de si-
metrizare a glandei ma-
mare sănătoase cu glan-
da mamară reconstruită. 
Această măsură va avea 
un impact pozitiv asu-
pra calităţii vieţii şi a re-
inserţiei sociale a femei-
lor care necesită acest tip 
de intervenţie, care până 
acum se realiza doar con-
tra cost.

Servicii medicale 
gratuite

Actul normativ apro-
bat recent reia şi demer-
sul normativ pentru pu-
nerea în aplicare a Deci-
ziei Curţii Constituţionale 
a României nr. 818/2019 
referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a 
sintagmei „precum şi da-
une sănătăţii propriei per-
soane” din cuprinsul art. 
320 alin. (1) din Legea 

nr. 95/2006 privind refor-
ma în domeniul sănătăţii. 
Astfel, nu vor mai exista 
situaţii în care părinţii să 
fie obligaţi la plata con-
travalorii serviciilor medi-
cale de care au benefici-
at copiii acestora urmare 
a unor accidente genera-
te de aceşti copii.

Reglementarea 
concediilor

Persoanele asigurate 
într-un stat membru ca-
re devin asigurate pe teri-
toriul României au dreptul 
şi vor beneficia, la nevoie, 
de concediu medical din 
primele zile de asigura-
re, în condiţiile îndeplini-
rii stagiului minim de coti-
zare, respectându-se ast-
fel regulamentele europe-
ne în domeniu. În vede-

rea debirocratizării şi îm-
bunătăţirii accesului per-
soanelor asigurate la con-
cedii medicale şi indemni-
zaţii de asigurări sociale 
de sănătate, actul norma-
tiv aprobat elimină obli-
gaţia prezentării lunare la 
medicul expert, în cazul 
bolnavilor diagnosticaţi 
cu SIDA şi neoplazii, pen-
tru prelungirea până la un 
an şi 6 luni a certificatu-
lui de concediu medical. 
Persoanele diagnosticate 
cu tuberculoză au drep-
tul la concediu şi indem-
nizaţie pentru incapacita-
te temporară de muncă, 
fără condiţii de stagiu de 
cotizare, pe toată perioa-
da de tratament, până la 
vindecare. De asemenea, 
pentru personalul militar 
în activitate, poliţiştii şi 
poliţiştii de penitenciare, 
se majorează durata ma-
ximă a concediilor medi-
cale, pentru a evita majo-
rarea deficitului de perso-
nal în ministerele şi insti-
tuţiile din sectorul de apă-
rare, ordine publică şi se-
curitate naţională. Astfel, 
în situaţii temeinic moti-
vate de posibilitatea re-
cuperării medicale, con-
cediul medical se poate 
prelungi de către medi-
cul specialist până la 183 
de zile, iar comisiile de 
expertiză medico-milita-
ră pot propune acordarea 
unor concedii medicale de 
până la 550 de zile.

Noi măsuri în domeniul accesului la servicii 
medicale și în acordarea concediilor medicale

Condiții de acces revizuite, în Belgia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 
informează că autorităţile belgiene 
au revizuit condiţiile de acces pentru 
persoanele care se deplasează în acest 
stat din România, începând cu 26 august 
întreg teritoriul ţării noastre fiind încadrat 
în zona roşie.


