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Românii vor fi anunţaţi 
prin sistemul RO-ALERT 
de fiecare situaţie 
deosebită declanșată de 
vremea severă, în funcţie 
de zona de manifestare, 
a anunţat ministrul de 
Interne, Marcel Vela, după 
o ședinţă care a avut 
loc la sediul MAI, privind 
verificarea gradului de 
pregătire a instituţiilor 
statului responsabile 

pentru gestionarea 
situaţiilor specifice 
sezonului rece. La ședinţă 
au au participat premierul 
interimar, Nicolae Ciucă, 
ministrul Transporturilor, 
Lucian Bode, ministrul 
Economiei, Virgil Popescu, 
dar și reprezentanţi din 
cadrul celorlalte autorităţi 
publice cu atribuţii pe 
această linie.

RO-ALERT de „vreme rea”

Liber la observat…. stelele!

Stele căzătoare vor putea 
fi observate, fără un 
instrument astronomic, 
până pe 17 decembrie, a 
informat, Observatorul 
Astronomic ”Amiral Vasile 
Urseanu”. ”(…) Pământul 
va trece printr-o zonă 
în care se află cantităţi 
mari de praf lăsate de 
asteroidul activ 3200 
Phaethon. La contactul 
cu atmosfera, particulele 
de praf vor aprinde 
gazul atmosferic, lăsând 
o dâră luminoasă pe 
cer: steaua căzătoare. 
(…) Se observă fără 
instrument astronomic. 
Trebuie doar să priviţi 
sus pe cer”, transmite 

Observatorul Astronomic. 
Observaţiile trebuie 
făcute după miezul nopţii 
până dimineaţa și, ”cu 
cât vă uitaţi mai mult, 
cu atât veţi vedea mai 
multe. Având în vedere 
că este iarnă, trebuie să 
vă îmbrăcaţi gros, mai 
ales pentru că trebuie 
să staţi întinși pe un 
șezlong sau izopren, de 
preferabil într-un sac 
de dormit. După ce vă 
așezaţi comod, priviţi la 
45 de grade deasupra 
orizontului, timp de 
minimum o oră. Puteţi 
privi înspre Est, Sud, Vest 
sau Nord”, mai explică 
Observatorul Astronomic.

Prelungirea 
carantinei în unele 
localități ilfovene

În comuna Berceni, 
carantina s-a prelungit cu 
încă şapte zile, începând 
de joia trecută, 10 de-
cembrie, de la ora 22.00, 
potrivit Ordinului şefului 
Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă (DSU), 
Raed Arafat

Propunerea privind 
prelungirea măsurii de 
carantinare zonală pen-
tru comuna Berceni a fost 
adoptată printr-o hotărâ-
re a Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă 
Ilfov, după analiza de risc 

privind răspândirea viru-
sului SARS-CoV-2 în loca-
litate întocmită de Direc-
ţia de Sănătate Publică Il-
fov şi avizată de către In-
stitutul Naţional de Sănă-
tate Publică.

Conform datelor 
transmise de DSP Ilfov, în 
Berceni rata de inciden-
ţă cumulată a infecţiei cu 
noul coronavirus calculată 
joia trecută atinsese va-
loarea de 7,66/1.000 lo-
cuitori.

De asemenea, înce-
pând cu 11.12.2020, ora 
22.00, tot pentru o peri-
oadă de 7 zile, s-a prelun-
git şi măsura de caranti-
nare zonală a oraşul Bra-
gadiru şi a comunei Chiaj-

na. Prelungirea măsurii de 
carantinare zonală pentru 
cele două localităţi ilfove-
ne a fost propusă ca ur-
mare a analizelor de risc 
zonă focar întocmite de 
către DSP Ilfov şi a avize-
lor emise de către Institu-
tul Naţional de Sănătate 
Publică. Conform datelor 
transmise de către DSP Il-
fov, rata de incidenţă cu-
mulată calculată la da-
ta de 11.12.2020 era de 
8,85 la 1.000 locuitori în 
Bragadiru şi 8,01/1.000 
locuitori în Chiajna.

Sâmbătă s-a anunţat 
şi prelungirea măsurii de 
carantinare zonală, cu 7 
zile (începând cu data de 
12.12.2020, ora 22:00), 

a localităţilor: Corbean-
ca, Dobroeşti, Mogoşoaia, 
Otopeni şi Popeşti-
Leordeni. Decizia s-a lu-
at ca urmare a analize-
lor de risc zonă focar în-
tocmite de către Direcţia 
de Sănătate Publică Ilfov 
şi a avizelor emise de că-
tre Institutul Naţional de 
Sănătate Publică. Con-
form datelor transmi-
se de către DSP Ilfov, ra-

ta de incidenţă cumula-
tă se prezenta astfel, la 
acel moment: 7,76/1.000 
locuitori pentru comuna 
Corbeanca; 7,01/1.000 
locuitori pentru comu-
na Dobroeşti; 7,97/1.000 
locuitori pentru comuna 
Mogoşoaia; 8,89/1.000 
locuitori pentru oraşul 
Otopeni şi 8,98/1.000 
locuitori pentru oraşul 
Popeşti-Leordeni.

Starea de alertă, în România, 
s-a prelungit cu o lună

Vineri, 11 decembrie 2020, Guvernul 
României a aprobat hotărârea privind 
prelungirea  stării de alertă pe teritoriul 
României, începând cu data de 14 
decembrie 2020, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19.

Numărul final de res-
pondenţi a fost de 1.341, 
iar la prima întrebare 
aceştia au fost împărţiţi 
în mai multe categorii, în 
funcţie de zona în care se 
află unitatea de învăţământ 
preuniversitar de proveni-
enţă. La întrebarea lega-
tă de corectitudinea decizi-
ei de a închide unităţile de 
învăţământ şi de a trece în 
mediul online, 53,7% din-
tre respondenţi au afirmat 
că aceasta este una bene-
fică, 33,4% au spus că de-
cizia nu este una bine fon-
dată, iar 12,9% au declarat 
”nu ştiu”. Iar la întrebarea 
privitoare la modul cum au 
acţionat autorităţile, ele-
vii au răspuns, în proporţie 
de 48,2%, că şcoala ar tre-
bui să se desfăşoare strict 
în mediul online. Pe de altă 
parte, contrar opiniei ma-
joritare, 25% cred că toţi 
elevii ar trebui să vină la 
şcoală fizic, iar 20,2% din-
tre cei care au răspuns vor 
ca scenariul hibrid să fie 
predominant.

Într-un procent 
de 6,6%, elevii 
respondenți 
au afirmat că 
sunt indecişi 
asupra modului 
de desfăşurare 
a actului 
educațional

În ceea ce priveşte 
metoda comunicării ca-

zurilor de COVID-19 şi 
transparenţa unităţilor de 
învăţământ asupra aces-
tora: 37,7% dintre elevi 
au afirmat că au aflat 
despre acestea informal, 
din alte surse, iar 23,6% 
dintre respondenţi au pri-
mit informaţiile din partea 
unităţii de învăţământ, 
în mod oficial. 23,2% au 
fost informaţi de către ca-
drele didactice, informal.

Întrebaţi dacă simt că 
au goluri în urma meto-
dei de predare în sistem 
online, 42,1% dintre ele-
vii respondenţi, din Bucu-
reşti şi Ilfov, au răspuns 
afirmativ. Doar 20,1% 
sunt de părere că în ma-
re parte nu au acumulat 
goluri din metoda de pre-
dare, iar 19,8% din elevi 
spun că în mare parte, 
sunt depăşiţi de predarea 
online.

Consultaţi pe tema 
anulării tezelor/olimpia-
delor, 80,7% dintre res-
pondenţi au fost de acord 
cu decizia Ministerului 
Educaţiei, iar 5,5% dintre 
cei care au completat că 
au opinii mixte au făcut 
precizări de genul:
 ”Doar tezele trebuiau 
amânate, nu şi olimpia-
dele”,
”Sunt de părere că 
olimpiadele ar trebui sus-
ţinute în condiţii de maxi-
mă siguranţă”,
”Tezele ar trebui anu-
late, dar olimpiadele sunt 
de ajutor pe viitor, ne aju-
tă să scăpăm de ani întregi 

de învăţat la admitere, da-
că avem rezultate bune”,
”Tezele ar trebui date 
mai ales la clasele a 8-a 
şi a 12-a, iar olimpiadele 
şcolare ar trebui anulate”.

Deşi sondajul a fost 
efectuat în interiorul mu-
nicipiului Bucureşti şi în 

judeţul Ilfov, 24,8% din-
tre cei chestionaţi au afir-
mat faptul că ştiu de exis-
tenţa cazurilor de elevi 
care nu au acces la inter-
net/ un dispozitiv pe ca-
re să îl utilizeze pentru 
a îşi continua studiile pe 
această perioadă de timp.

Elevii din Capitală și din Ilfov cred că este 
benefică decizia de a trece învățământul în online
Având în vedere decizia autorităţilor, intrată în vigoare 
pe 9 noiembrie a.c., de a închide pe o perioadă 
nedeterminată de timp toate unităţile de învăţământ 
preuniversitar din ţară, până la stabilizarea situaţiei, 
Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Ilfov a realizat un 
sondaj de interes public asupra percepţiei elevilor care 
învaţă în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov privitoare la 
acest subiect.

În ce sector/județ înveți?
1.341 de răspunsuri

Județul Ilfov
Sectorul 1
Sectorul 2
Sectorul 3
Sectorul 4
Sectorul 5
Sectorul 6

Care crezi că ar trebui să fie abordarea 
autorităților (alege doar o variantă)
1.341 de răspunsuri

Toți elevii să vină la școală fizic

Elevii să vină în scenariul hibrid

Școlile să se desfășoare online

Nu știu

Cum ai aflat de cazurile Covid-19 în unitatea 
școlară în care înveți?
1.341 de răspunsuri

De la școală în mod oficial

Informal, din alte surse

Informal, de la cadrele didactice

Nu a fost cazul


