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Sibiu, în carantină

Toate persoanele care 
sosesc din zone sau state 
cu risc epidemiologic 
ridicat sunt obligate, din 23 
noiembrie, ca la intrarea 
pe teritoriul Spaniei să 
prezinte un test molecular 
(PCR) cu rezultat negativ 
pentru SARS-CoV-2, 
informează Ministerul 
Afacerilor Externe. Testul 
trebuie să fie efectuat cu 
maximum 72 ore anterior 
intrării pe teritoriul spaniol. 
Potrivit listei în vigoare la 
acest moment, România se 
regăsește printre statele 
care sunt vizate de măsura 
privind obligativitatea 
prezentării unui test 
molecular (PCR) cu rezultat 
negativ pentru infecţia cu 
virusul SARS-CoV-2.
De asemenea, toate 
persoanele care călătoresc 
spre Regatul Spaniei trebuie 
să completeze, anterior 
efectuării călătoriei, un 
formular privind starea de 
sănătate, prin intermediul 
aplicaţiei Spain Travel 
Health (SpTH) sau al paginii 
de internet www.spth.

gob.es. Ulterior completării 
formularului, va fi generat 
un cod unic QR de sănătate 
care va trebui prezentat 
(digital sau pe suport hârtie) 
la controlul de sănătate 
efectuat în aeroportul de 
destinaţie/punctele de 
control ale frontierei. Având 
în vedere noile condiţii, 
formularul va include 
o rubrică suplimentară 
privind rezultatul testului 
PCR pentru COVID-19. 
MAE precizează că, la 
sosirea în Regatul Spaniei, 
autorităţile spaniole le pot 
solicita călătorilor dovada 
în original a testului PCR 
(în format digital sau pe 
hârtie), document care 
trebuie să fie redactat în 
limba spaniolă sau engleză, 
să cuprindă numele și 
prenumele călătorului, 
datele documentului de 
identitate naţional sau ale 
pașaportului cu care se 
va legitima, data realizării 
testului, datele unităţii 
medicale care a realizat 
testul și rezultatul negativ al 
testului.

Municipiul Sibiu a intrat 
de luni, 16 noiembrie, în 
carantină, măsura fiind 
dispusă pentru o perioadă 
de două săptămâni. 
Judeţul Sibiu se situa 

vinerea trecută, 13 
noiembrie 2020, pe primul 
loc în ţară în ce privește 
rata de infectare. Aceasta 
era de 7,78 la mia de 
locuitori.

În Spania, doar cu test COVID

”Întoarcerea în timp 
prin analiza artelor deco-
rative, în special a cos-
tumului, în strânsă legă-
tură cu dezvoltarea ar-
hitectural-urbanistică a 
Bucureștiului, demon-
strează o evoluție fasci-
nantă și complexă a aces-
tuia. Istoria oferă date su-
ficiente pentru a începe 
demersul: gravurile, arte-
le plastice, fotografia de 
epocă cu personaje, străzi 
și bulevarde, terase și câr-

ciumioare, veșmintele 
păstrate în colecția mu-
zeului, toate acestea vor 
ajuta la recompunerea 
unei epoci interesante și 
înfloritoare trăită de bă-
trânul București. Șansa de 
a studia colecțiile Muzeu-
lui Municipiului București, 
cu precădere pe aceea de 
”Costum și accesorii ves-
timentare”, a făcut să se 
nască dorința de a face 
cunoscute comorile patri-
moniale, dar și evoluția 

modei, oglinda vieții sim-
ple sau complicate a fiecă-
ruia dintre semenii noștri. 
Moda, care s-a răspândit 
larg în anii ’20, era sim-
plă și practică, folosind cu 
precădere producția in-
dustrială de serie. Dato-
rită costumației reduse și 
croielilor simple ale rochi-
ilor, care puteau fi lucra-
te în casă, diferențele so-
ciale erau mai puțin vizi-
bile decât până atunci. 
Atributele feminine erau 
mascate intenționat: tun-
soarea à la garçonne, cro-
iala dreaptă, fără pense, 
cordonul pe șolduri, pen-
tru a nu fi marcată talia. 
Pălăria mică acoperea tot 
părul, uneori chiar frun-
tea, și semăna cu o cas-
că militară. Erau prefe-

rate rochia-sac sau fusta 
și bluza, drepte, fără ta-
lie, cu cordon pe șolduri, 
cu mâneci lungi sau de-
loc. Se foloseau supor-
turi textile ușoare, suple, 
precum jerseul, flanelul, 
crêpe-de-Chine, măta-
sea artificială, ieftină, la-
vabilă, ușoară”, explică dr. 
Maria-Camelia Ene, cura-
tor al expoziției, expert în 
costum și accesorii vesti-
mentare, șef Birou Istorie 
bucureșteană, MMB.

Noua expoziție va 
prezenta publicului cos-
tume purtate în perioada 
interbelică, accesorii ves-
timentare, ansambluri de-
corative interioare, foto-
grafii, personaje și imagini 
ale orașului cu arhitectură 
modernă, artere aglome-

rate de pietoni eleganți 
și automobile, străzi, bu-
levarde, birturi și tera-
se. Mobilierul, cristalul și 
porțelanul care împodo-
beau interioarele caselor 

bucureștene vor recom-
pune imaginea interbeli-
că a Bucureștiului, capi-
tală europeană. Expoziția 
va putea fi vizitată până 
pe 14 februarie 2021.

România se 
situează sub 
media europeană 
la consumul de 
droguri în rândul 
adolescenţilor, 
consumul oricărui 
tip de drog ilicit 
de-a lungul vieţii 
(care au consumat 
cel puţin o dată) 
menţinându-se 
la nivelul valorii 
înregistrate în anul 
2011, potrivit unui 
studiu realizat de 
Agenţia Naţională 
Antidrog (ANA).

Conform studiului, cel 
mai consumat drog ilicit în 
rândul adolescenților con-
tinuă să fie canabisul/ha-
șișul, urmat de noile sub-
stanțe psihoactive (NSP), 
remarcându-se scăderi ale 
consumului de-a lungul 
vieții (care au consumat 
cel puțin o dată în viață) 
pentru solvenți/substan-
țe inhalante, amfetamine, 
cocaină, droguri injectabi-
le, heroină, ciuperci halu-
cinogene, LSD, ecstasy și 
GHB. Cei mai mulți dintre 
adolescenții care au decla-
rat debut la vârste preco-
ce au experimentat consu-
mul de solvenți/substanțe 
inhalante, studiul remar-
când că se observă o mai 
bună percepție asupra ris-
curilor consumului expe-
rimental de noi substanțe 
psihoactive, de amfetami-
ne și de ecstasy, existând 
o proporție în creștere a 
celor care atribuie riscuri 
ridicate unui astfel de con-
sum. Cele mai ridicate ris-
curi se înregistrează pen-

tru consumul de amfeta-
mine și de canabis.

Tutunul, alcoolul 
și jocurile de noroc 
pe bani, mai pe 
gustul tinerilor din 
România

Pe de altă parte, con-
sumul de tutun se menți-
ne la valori similare celor 
observate în studiul ante-
rior (consumul de tutun 
de-a lungul vieții: 49,5%, 
față de 41% media euro-
peană). Diferențiat pe se-
xe, se observă valori ase-
mănătoare ale consumului 
de tutun atât în rândul bă-
ieților, cât și al fetelor, ceea 
ce înseamnă că fetele tind 
să adopte același compor-
tament de consum.

Consumul de alcool 

prezintă creșteri față de 
studiul anterior, observân-
du-se niveluri ridicate ale 
consumului mai mari în 
rândul băieților (consumul 
de alcool de-a lungul vie-
ții: 82,1%, față de 78,5% 
media europeană).

Totodată, participa-
rea la jocuri de noroc pe 
bani în ultimele 12 luni în-
registrează în rândul ado-
lescenților din România o 
prevalență de 25%, situ-
ându-se la nivelul medi-
ei europene, de 22%. In-
teresul pentru acest gen 
de activități este mult mai 
mare în rândul băieților, 
care înregistrează un ni-
vel al participării la jocuri 
de noroc pe bani, în ulti-
mele 12 luni, de 35% (fa-
ță de 29% la nivel euro-
pean), în timp ce fetele au 
declarat în proporție de 

doar 14% (față de 15% la 
nivel european) o partici-
pare la astfel de activități.

ANA a finalizat studiul 
menționat în școli, analiza 
privind consumul de alco-
ol, tutun și droguri ilicite în 
România - ESPAD 2019 fi-
ind parte a celui mai extins 
proiect internațional de 
cercetare, axat pe studiul 
consumului de substanțe 
psihoactive la adolescenți, 
la care participă de regulă 
în jur de 35 de țări. Până 
în prezent, în cadrul pro-
iectului au avut loc șapte 
valuri de colectare de da-
te, România participând în 
6 dintre acestea.

Studiul internațional 
ESPAD se realizează cu o 
periodicitate de patru ani 
în rândul elevilor care împli-
nesc în acel an 16 ani, pe 
baza unei metodologii stan-
dardizate și validate la nivel 
european, fiind singurul stu-
diu de acest gen recunoscut 
și agreat de forurile interna-
ționale care monitorizează 
fenomenul drogurilor, date-
le rezultate fiind utilizate 
atât la nivel european, cât 
și la nivel național, în funda-
mentarea strategiilor și poli-
ticilor de prevenire.

Consumul de droguri în rândul adolescenților 
români, sub media europeană

”Moda în Bucureștiul interbelic”
Începând din 18 noiembrie, Muzeul Municipiului 
București prezintă la Palatul Suţu din Capitală 
expoziţia ”Moda în Bucureștiul interbelic”, o 
expoziţie dedicată modei și evoluţiei sale, care vine 
în întâmpinarea întrebărilor publicului îndrăgostit 
de modă sau a celui specialist și interesat de viaţa 
urbană sub toate aspectele ei.


