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Materiale de dezinfecție și de
protecție, distribuite în școli
Raluca OLTEANU

Lucrări în
zona „La
Iepure”

120 C / 50 C
(Sursa CNN)1 Euro

n Curs valutar
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4.84 lei
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4.35 lei

AJUTOR
CL Brașov a aprobat
facilități fiscale
pentru agenții
economici afectați de
starea de urgență...
uPAGINA

ajunge cele de la minister.
Distribuția tuturor materialelor se
face în funcție de numărul de elevi
și de profesori, raportate de școli
către inspectoratul școlar și
transmise primăriei. În total, vor fi
63 de unități de învățământ unde se
vor distribui aceste materiale,
dintre care 38 de școli și licee și 25
de grădinițe”, a declarat Emil
Pușcașu, șeful Serviciul Voluntar

pentru Situații de Urgență din cadrul
Primăriei Brașov.
De astăzi, va începe, în școli,
pregătirea elevilor în vederea susținerii
examenelor naționale. Totodată, în
această perioadă se desfășoară
înscrierile la grădinițe.Elevii de clasele
a VIIIa și a XIIa care doresc se pot
întoarce la școală în vederea pregătirii
pentru Evaluarea Națională și
Bacalaureat, în perioada 212 iunie.

Pregătirea va fi zilnică, în fiecare
școală, respectând normele de
distanțare și ultimele ordine care
prevăd asigurarea unei suprafețe de 4
mp pentru fiecare elev în sălile de
curs.
Pe 15 iunie va începe Evaluarea
Națională, iar Bacalaureatul se va
desfășura din 22 iunie, cu probele
scrise, probele de competențe fiind
anulate.
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n Din sumar

Focar de coronavirus la Codlea

Liga 4
brașoveană
se va relua
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Ploaie

3,52 (35.247)

Primăria a început, vineri,
distribuirea materialelor de dezinfecție
și protecție împotriva răspândirii
noului coronavirus către unitățile de
învățământ care urmează să
funcționeze de astăzi.
„Am comandat aproximativ
2.000 de litri de dezinfectant de
mâini, dezinfectant de suprafețe
200 de cutii cu 300 de pastile fiecare
(din fiecare pastilă se obțin 10 litri
de soluție dezinfectantă, adică un
total de 600.000 de litri de soluție
dezinfectantă n.n.), 3.000 de litri de
săpun lichid, 30.000 de măști, 250
de termometre, care se vor da
fiecărei instituții în funcție de
numărul de intrări și de corpuri de
clădire, 619 de dispersoare pentru
prosoape de hârtie, 2.400 de baxuri
de prosoape de hârtie, 400 de
dispersoare pentru săpun și
dezinfectant. Ministerul Educației
are obligația de a asigura măști
unităților de învățământ, școli și
licee, pentru elevi, profesori și
personalul angajat, însă noi vom
distribui câte 500 de măști la fiecare
unitate de învățământ pentru a
asigura necesarul până când vor
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n Meteo

11 muncitori de la o companie
din Codlea au fost depistați pozitiv cu
coronavirus, așa cum a relatat
codleainfo.ro.
Patronul olandez a demarat
testarea tuturor celor 40 de angajați ai
fabricii pe banii săi, după ce unul
dintre ei a venit la firmă, solicitând să
intre în concediu medicale.
El fusese la spitalul din Codlea cu
simptome specifice îmbolnăvirii cu
noul coronavirus, unde a fost testat
pozitiv.
Și soția sa, care lucrează la oficiul
poștal din oraș, a fost depistată pozitiv
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JENANT
Ședință „de băut și
fumat” în Guvern,
cu Orban în
primplan...
uPAGINA
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n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Sunteţi mulţumiţi de ritmul
lucrărilor la pasajul Fartec?
Da
22%
Nu
78%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Este bine că începând de astăzi
se redeschid şcolile pentru
clasele terminale?

cu Covid19, potrivit sursei citate.
Prin urmare, Poșta a fost închisă,
pentru dezinfecție.
DSP Brașov a început o anchetă
la Codlea.

