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Luni 31 
35°C | 18°C
Soare

Marți 01 
35°C | 19°C
Soare, nori

Miercuri 02 
34°C | 19°C
Soare, nori

Joi 03 
32°C | 21°C
Soare, nori

Vineri 04 
30°C | 20°C
Soare, ploaie

Sâmbătă 05 
31°C | 17°C
Soare, ploaie

Duminică 06 
32°C | 17°C
Soare

31 august - 06 septembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
O călătorie pe care o așteptai de multă vreme 
se amână. Acest lucru te face să-ţi reorganizezi 
programul și îţi oferă un răgaz binevenit să mai 
rezolvi niște probleme. Atenţie mare pe plan 
afectiv! O poveste sentimentală mai veche re-
vine în actualitate și ţi-ar putea complica viaţa. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Ai în faţă zile pline de surprize plăcute din partea 
prietenilor sau a familiei. Vei primi cadouri, vești 
care îţi ridică moralul, vizite de la persoane 
dragi, invitaţii în oraș. Nu se întrevăd cine știe ce 
șanse de realizări măreţe sau aventuri palpitan-
te. Dar nu înseamnă că nu ai motive să zâmbești. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei avea multă energie și depinde doar de tine 
cum o vei folosi. Indicat ar fi să te concentrezi 
asupra carierei, pentru că astrele sunt de par-
tea ta în ceea ce privește noile proiecte. Și re-
laţia de cuplu va fi armonioasă, în ciuda faptu-
lui că mulţi din afară vor încerca să o tulbure.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Riști să ratezi niște ocazii excelente de a face o 
impresie bună la serviciu. De vină vor fi accesele 
nervoase care nu vor fi prea apreciate de șefi. Fii 
atent că te poţi trezi cu o sancţiune sau chiar cu 
o retrogradare din funcţie. Iar șirul situaţiilor ten-
sionate va continua pe toate planurile.  

 Leu 23.07 - 22.08  
Despre tine aproape că s-ar putea spune că vei 
fi pe val toată săptămâna acesta. Ai șanse mari 
de reușită în tot ceea ce-ţi propui, așa că e un 
moment bun să-ţi faci planuri și strategii sau să 
închei niște socoteli mai vechi. Acum vei putea 
plăti poliţele celor care te-au rănit cândva. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Un gest de atenţie faţă de o persoană de sex 
opus ar putea stârni o adevărată furtună în rela-
ţia ta de cuplu. Ar fi bine să-ţi cântărești fiecare 
mișcare, dacă nu vrei să rupi relaţia definitiv. Da-
că ești singur, nici să nu te gândești să-ţi cauţi 
acum o relaţie. Apar provocări profesionale.  

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ești predispus la tot felul de accidente. Fie că 
este vorba despre accidente fizice sau de gafe și 
indiscreţii, riști să intri foarte ușor în tot soiul de 
necazuri. Trebuie să fii foarte atent la cum te 
porţi și la ce vorbești. În schimb, vei petrece cli-
pe minunate alături de persoana iubită.   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
Vei fi pus în situaţia de a lua decizii. Nu este 
vorba neapărat despre ceva foarte vizibil pen-
tru ceilalţi. Vor fi doar niște schimbări interioa-
re, care te vor ajuta să depășești momentele 
dificile. Totuși, ar fi recomandată și o schimba-
re radicală.  Poate o mașină sau o casă nouă.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
Ar fi bine să-ţi rezervi un pic de timp numai pen-
tru tine și sufletul tău. Este o perioadă propice re-
laxării și acumulării de energie. Chiar dacă nu ai 
concediu, ar fi bine să-ţi iei măcar două-trei zile 
libere pentru a-ţi pune gândurile în ordine. Chiar 
și în relaţia de cuplu ar fi binevenit un time-out. 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
În cazul tău, sănătatea nu este foarte bine as-
pectată în această perioadă. Ar fi momentul să 
acorzi o atenţie deosebită stilului alimentar. Alt-
fel, te vei confrunta cu ceva tulburări digestive. 
Cineva drag îţi face o surpriză plăcută, probabil o 
vizită. Relaţiile cu familia sunt foarte bune.      

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Traversezi o perioadă bună pentru acumularea de 
informaţii. Nu te gândi că vei învăţa foarte multe 
lucruri noi, ci vei descoperi anumite secrete sau 
vești care, până acum, circulau în cerc restrâns. 
Fii pe fază, pentru că unele lucruri pe care le vei 
auzi acum te vor ajuta foarte mult în carieră. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Intri într-o perioadă favorabilă pentru latura ta 
erotică, și-așa destul de accentuată prin natura 
zodiei. Ai în faţă o săptămână numai bună pen-
tru experimente și pentru evadări împreună cu 
sufletul tău pereche. În cazul în care nu ai o re-
laţie, tot ce trebuie să faci este să ieși din casă. 

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

Ca să știţi ce poate afecta să-
nătatea câinelui în timpul sezonu-
lui de vară și să puteţi evita even-
tualele probleme, medicul veterinar 
Raluca Zvorășteanu a pregătit o lis-
tă cu sfaturi pentru diferite situaţii 
cu care se poate confrunta un câi-
ne, în perioadele cele mai calde ale 
anului:

Arsurile solare
Nu orice expunere la soare este 

riscantă și nu orice câine este pre-
dispus la arsuri solare. Ca și în ca-
zul oamenilor, câinii de culoare des-
chisă, care au pielea foarte albă pot 
prezenta un risc mai mare atunci 
când sunt expuși la soare un timp 
îndelungat. De asemenea, câinii cu 
păr subţire sau rasele fără păr sunt 
predispuse la arsuri solare și can-
cer de piele. Indiferent de rasă în-
să, toţi căţeii au pielea delicată în 
zona urechilor, pe burtă și pe nas. 

Alergiile
Câinii predispuși la alergii pot 

avea probleme cu urechile: iritaţii, 
inflamaţii sau infecţii cu diferite 
bacterii. Primele semne care atestă 
existenţa unor alergii sunt scărpi-
natul excesiv al urechilor, mișcările 
agitate ale capului și chiar căderea 
părului din zona urechilor. Mai mult, 
în cazul unei infecţii pot apărea mi-
rosul neplăcut în zona urechii sau 

scurgerile auriculare. „Câinii aler-
gici la polen se vor linge, mușca și 
zgâria din cauza polenului care ca-
de pe blană, urechile și labele lor, 
de aceea, când observaţi astfel de 
manifestări ștergeţi-le corpul, ca-
pul și picioarele cu un prosop umed 
sau faceţi-le baie cu un șampon 
hipoalergenic. Alte manifestări în 
cazul alergiilor respiratorii 
pot fi nasul care cur-
ge, ochii umezi, tu-
sea și strănu-
tul. Chiar dacă 
poate părea 
greu de cre-
zut, există 
și câini aler-
gici la iarbă 
sau la muce-
gai”, a expli-
cat dr. Raluca 
Zvorășteanu.

Înțepăturile 
de insecte

Este cunoscută curiozitatea câi-
nilor și faptul că le place să ţopăie 
după insecte, fără să se gândească 
o secundă că ar putea fi în pericol. 
Acesta este motivul pentru care 
înţepăturile sunt ceva obișnuit pen-
tru un câine. Reacţia la înţepături 
sau mușcăturile de acest fel poa-
te varia în funcţie de sensibilităţile 
animalului și tipul de insectă, mer-

gând de la disconfort ușor, până la 
simptome foarte grave.

Puricii, căpușele  
și țânțarii

Puricii și căpușele se hrănesc 
cu sângele mamiferelor și, pentru 
că trec de la o gazdă la alta, pot 
transmite boli, fiind consideraţi o 
mare ameninţare pentru sănătate. 
În prezent, există nenumărate pro-
duse chimice disponibile care com-
bat în mod eficient problema puri-
cilor și a căpușelor, iar tratamentele 
nu trebuie amânate. Și înţepăturile 
ţânţarilor pot fi periculoase pen-
tru câini, deoarece această insectă 
poate transmite un vierme cardiac.

Accidentul vascular 
cerebral 
În perioadele ca-

niculare, mai multe 
tipuri de câini pre-
zintă risc crescut 
de accident vas-
cular cerebral. 
Spre exemplu, 
câinii care au bo-
tul mai scurt nu 

se pot răcori la fel 
de eficient ca alte 

rase, ajungând mai 
repede la supraîncălzi-

re. Acest lucru poate pro-
voca disfuncţii grave anumi-

tor organe, așa că, dacă există in-
dicii că animalul prezintă semne de 
accident vascular cerebral, duceţi-l 
într-o cameră rece sau o zonă um-
brită și oferiţi-i apă rece, fără a-l 
forţa să o bea. Nu folosiţi niciodată 
gheaţă sau apă de la gheaţă pentru 
a răcori un câine, ci utilizaţi un ven-
tilator sau prosoape umezite cu apă 
rece de la robinet.

ATENȚIE! CĂLDURA ÎI AFECTEAZĂ ȘI PE PRIETENII NOȘTRI PATRUPEZI

Și cățeii pot face  
arsuri solare sau accidente 

vasculare

Suntem obișnuiți să spunem că alergia, arsurile solare, 
accidentele vasculare cerebrale, înțepăturile de insecte sunt 
probleme grave cu care se confruntă oamenii, în timpul 
perioadelor caniculare, dar și animalele prezintă astfel 
de riscuri. Dr. Raluca Zvorășteanu susține că vara nu este 
percepută de animale ca o perioadă cu soare și distracție, ci 
ca un sezon stresant, în care trebuie să caute continuu zone 
umbrite și răcoroase, apă proaspătă și să evite căpușele.

Raluca 
Zvorășteanu


