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Polițiștii locali și comisarii 
Gărzii Naționale de 
Mediu vor patrula, în 
echipe mixte, începând 
din această săptămână, 
pentru a stopa arderile 
ilegale din jurul Capitalei, a 
anunțat primarul general, 
Nicușor Dan, după o 
întâlnire cu premierul 
Ludovic Orban și ministrul 
Mediului, Mircea Fechet. 
”Arderile ilegale pun tot 
mai multă presiune pe 
depășirea concentrațiilor 
de PM10 în București. 
Acestea au loc în mod 
special noaptea, când 
locuitorii Capitalei sunt 
acasă, iar capacitatea 
de intervenție a Gărzii 
Naționale de Mediu este 
mai scăzută. Am declarat 

război arderilor ilegale și 
celor care sunt în spatele 
acestor acțiuni care ne 
sufocă aerul. În paralel 
cu descinderile, acolo 
unde ne sunt semnalate 
astfel de fenomene, am 
decis cu primarul general 
al Capitalei, Nicușor Dan, 
ca o parte din personalul 
polițiilor locale din 
București să fie implicată 
alături de comisarii 
de mediu în acțiuni de 
patrulare și intervenție 
rapidă în astfel de cazuri, 
inclusiv pe timp de noapte. 
Această decizie arată 
că, în sfârșit, Ministerul 
Mediului are un partener 
real de dialog în Primăria 
Generală”, a declarat 
ministrul Mircea Fechet.

Patrule mixte împotriva poluării

Risc crescut de COVID-19

”Din păcate, drepturi-
le copiilor din mediul rural 
în ceea ce priveşte educa-
ţia, participarea, confor-
tul psihologic în familie şi 
la şcoală sunt de multe ori 
ignorate chiar de cei ca-
re ar trebui să vegheze la 
aplicarea lor: părinţii, edu-
catorii, decidenţii - adulţii 
care ar trebui să facă Ro-
mânia o ţară mai bună 
pentru copii. Pandemia a 
acutizat problemele copii-
lor, cu consecinţe pe ter-
men lung asupra evoluţi-
ei lor. Respectarea dreptu-
rilor copilului, începând cu 

cel la educaţie, reprezintă 
un imperativ pentru o de-
mocraţie care se gândeşte 
azi la ziua de mâine. Prin 
programele noastre facem 
eforturi împreună cu co-
piii, părinţii şi educatorii 
pentru ca niciun copil de 
la sat să nu se mai sim-
tă singur, umilit, margina-
lizat, fără şanse şi fără vi-
itor. Avem nevoie de poli-
tici publice coerente, pu-
se în practică, care să se 
concentreze pe bunăsta-
rea copilului, iar noi sun-
tem oricând disponibili să 
ajutăm cu expertiza noas-

tră la realizarea acestora”, 
a declarat Mihaela Nabăr, 
director executiv World Vi-
sion România.

Potrivit studiului, 1 
din 10 copii nu are sufici-
entă mâncare şi se duce 
flămând la culcare seara, 
iar copiii şi tinerii de toate 
vârstele, de la grădiniţă la 
liceu, din 80% dintre gos-
podării, muncesc în gos-
podărie, fac curăţenie, în-
grijesc animalele sau au 
grijă de alţi membri ai fa-
miliei. Un sfert dintre ei 
spun că nu sunt ajutaţi de 
nimeni când nu ştiu să-şi 
facă tema pentru acasă, 
iar 8% raportează chiar 
că nu are cine să îi îngri-
jească atunci când sunt 
bolnavi. O proporţie simi-
lară - peste 30% - dintre 

părinţi consideră că pen-
tru a-ţi găsi de lucru este 
mai important să ai relaţii 
decât să termini o şcoală, 
se arată în raport.

În actualul contex 
COVID-19, studiul a mai 
evidenţiat că peste 60% 
dintre părinţii din mediul 
rural nu au lucrat în pe-
rioada pandemiei şi în jur 
de 40% dintre părinţi nu 
au reuşit să asigure ali-
mente, rechizite pen-
tru copii, produse de igi-
enă, curăţenie ori medi-
camente sau le-au asigu-
rat parţial. 1 din 3 părinţi 
au spus că nu au petre-
cut mai mult timp cu copi-
ii lor pe perioada stării de 
urgenţă, deşi aceştia ar 
fi avut nevoie de suport 
socio-emoţional sporit.

Locotenent colonel 
medic Valeriu 
Gheorghiță, care 
va fi coordonatorul 
campaniei de 
vaccinare anti-
COVID-19 în 
România, are 38 
de ani și lucrează 
din 2012 la Spitalul 
Militar Central “Dr 
Carol Davila”, fiind 
de trei ani medic 
primar, doctor în 
Științe Medicale, 
competență în 
Managementul 
serviciilor de 
sănătate, atestat 
în medicină de 
călătorie. Medicul 
coordonează, la 
Spitalul Militar 
Central, politica 
de utilizare a 
tratamentului cu 
antibiotice.

Potrivit CV-ului său, 
Valeriu Gheorghiţă a ab-
solvit în 2006 Universi-
tatea de Medicină şi Far-
macie din Târgu-Mureş. 
În 2013 a obţinut titlul de 
doctor în Ştiinţe medica-
le, cu o lucrare cu tema: 
“Dinamica antigenului 
HBs cantitativ şi predicţia 
răspunsului la tratamen-
tul antiviral cu interferon 
pegylat sau analogi nu-
cleozidici şi nucleotidici la 
pacienţii cu hepatită cro-
nică cu VHB“. Coordona-
tor de doctorat la Univer-
sitatea de Medicină şi Far-
macie “Carol Davila” din 
Bucureşti i-a fost mana-
gerul Institutului ”Matei 
Balş”, Adrian Streinu Cer-

cel, iar în perioada 2007-
2012, Valeriu Gheorghiţă 
a fost medic rezident la 
Institutul ”Matei Balş”.

Din 2016, Valeriu 
Gheorghiţă este asistent 
universitar.

Strategia de 
vaccinare 
împotriva 
COVID-19 va fi 
făcută publică 
zilele acestea

”După elaborarea 
strategiei de vaccinare 
antiCOVID-19, care va fi 
făcută publică săptămâ-
na viitoare (n.r. - săptă-
mâna 23-29 noiembrie), 
autorităţile au început 
organizarea propriu-zi-
să în vederea implemen-
tării eficiente. A fost de-
semnat un coordonator 
al campaniei, dr. Valeriu 
Gheorghiţă, medic pri-
mar de boli infecţioase la 
Spitalul Militar Central”, a 

spus preşedintele.

Cine este eligibil?
Potrivit coordonatoru-

lui campaniei, angajaţii din 
domeniile strategice vor fi 
vaccinaţi anti COVID în pri-
ma etapă, alături de perso-
nalul medical, iar în acest 
sens au fost trimise adre-
se către toate ministerele 
pentru identificarea şi defi-
nirea activităţilor esenţiale 
şi pentru a stabili numărul 
de persoane care lucrează 
în aceste domenii. La sta-
bilirea priorităţii la imuniza-
re s-a ţinut cont în primul 
rând de nevoile statului de 
a proteja sectoare vitale, şi 
nu anumite persoane. 

”Vorbim în primul 
rând de lucrătorii din să-
nătate, pentru că es-
te absolut firesc să ai o 
interfaţă sănătoasă, ro-
bustă, sigură. În acelaşi 
timp, este important să 
avem o menţinere şi o 
protejare a activităţilor 

cheie de la nivelul statu-
lui, tocmai pentru a avea 
o garanţie a funcţionării 
în condiţii optime a 
societăţii”, a declarat me-
dicul Valeriu Gheorghiţă. 
De asemenea, vor fi 
vaccinaţi şi angajaţii din 
centrele de copii sau de 
bătrâni, precum şi cei ca-
re se ocupă de activităţi 
esenţiale (cheie): trans-
porturi, furnizarea ener-
giei, distribuţia alimente-
lor, apă potabilă, mana-
gementul deşeurilor, apă-
rare naţională, educaţie, 
a mai spus medicul.

În etapa a doua, ar 
putea fi vaccinate toate 
persoanele din grupele de 
risc la orice boală contagi-
oasă: bătrâni şi copii mici.

Vaccinul va fi disponi-
bil pentru restul populaţiei 
abia în a treia etapă.

România a rezervat 
până acum, în baza me-
canismului Uniunii Euro-
pene, aproximativ 10 mi-
lioane de vaccinuri.

Copilărie nefericită pentru aproape un sfert dintre copiii de la sat
O cincime dintre copiii de la sat (21%) consideră 
că nu sunt niciodată sau sunt doar uneori fericiți, 
potrivit studiului ”Bunăstarea copiilor din mediul 
rural”, lansat de Fundația World Vision România.

Medicul Valeriu Gheorghiță va coordona 
campania de vaccinare anti-COVID în România

Persoanele care ies să 
își plimbe câinii au un risc 
crescut de a se infecta 
cu COVID-19, a explicat 
săptămâna trecută, New 
York Post, citând un studiu 
al cercetătorilor de la 
Universitatea din Granada. 
Potrivit analizei, la studiu au 
participat peste 2.000 de 
persoane și au răspuns la 
întrebări legate de obiceiuri 
zilnice în pandemie, pentru 
a vedea ce activități se 
supun unui risc mai mare 
de infectare. Cercetătorii 
au descoperit astfel că 

persoanele care își plimbă 
câinii au un risc mai mare de 
a se infecta cu COVID-19, 
ponderea fiind în acest 
caz de 78%. Cei care au 
pisici sau alte animale 
de companie nu intră în 
această categorie!
Și, deoarece nu există 
dovezi reale că virusul 
se poate transmite de la 
câine la om, cercetătorii 
sugerează că aceștia ar 
putea răspândi virusul 
prin faptul că pot atinge 
suprafețe contaminte, iar 
apoi duc virusul în casă.


