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n Meteo

Programări la vaccinare închise pe
trei săptămâni în județul Brașov

Parţial
noros

70 C / 20 C
(Sursa CNN)1 Euro

n Curs valutar

Singura șansă de a găsi loc mai devreme de 1 martie este inaugurarea unor centre

3,52 (35.247)

Liliana JIGHIRA
Comitetul
Naţional
de
Coordonare a Activităţilor privind
Vaccinarea (CNCAV) împotriva
COVID19 a anunțat miercuri seară
că sunt 31 de judeţe din România în
care a fost atinsă capacitatea maximă
de programare pentru următoarele trei
săptămâni, în raport cu numărul
dozelor disponibile la acest moment şi
cu calendarul de livrare estimat pentru
perioada următoare. CNCAV a
menţionat că în 20 ianuarie (la ora
14.00) se mai puteau face programări
în judeţele Alba, Bihor, CaraşSeverin,
Covasna, Gorj, Harghita, Iaşi,
Maramureş, Mehedinţi şi Suceava,
sub rezerva faptului că dtele se puteau
schinba „Având în vedere
calendarul estimat de livrare a
dozelor de vaccin, CNCAV a
solicitat
Serviciului
de
Telecomunicaţii
Speciale
actualizarea platformei de
programare pentru a putea
permite continuarea programărilor
persoanelor din etapele I si II,
începând cu 1 martie, în centrele de
vaccinare deja existente. Totodată,
în scurt timp, vor fi deschise noi
centre de vaccinare la nivelul

Arestați pentru
vânzare de
produse cu
conținut de THC
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Sisteme de
dezinfecție a
aerului, testate la
Primăria Brașov
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1

4.87 lei

1

4.01 lei

n Din sumar

BILANŢ
Peste 2.800 de noi
cazuri de COVID
19 au fost
confirmate, în
ultimele 24 de ore...
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INVESTIŢIE
fiecărui judeţ, care vor permite
programări şi pentru date mai
apropiate, începând cu data de 8
februarie”, a anunţat conducerea
comitetului.
Potrivit sursei amintite, în
conformitate cu Strategia naţională de

vaccinare şi cu recomandările ferme
ale Agenţiei Europene a Medica
mentului, repartizarea dozelor către
centrele de vaccinare se face pentru
asigurarea primei administrări şi, în
mod obligatoriu, a rapelului. În judeţul
Braşov, pentru etapa a IIa de

vaccinare funcţionează în prezent 4
centre pentru imunizarea persoanelor
incluse în categoriile de risc şi a celor
din domenii esenţiale, la Braşov,
Făgăraş şi Feldioara.

ucontinuare în pagina
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Coliziune pe DN 13
Raluca OLTEANU
Un accident rutier a avut loc, ieri
dupăamiază, în jurul orelor 14.00, pe
DN 13, între municipiul Brașov și
Feldioara, în zona fabricii Reinert. La
fața locului sau deplasat echipaje de
Poliție și de la Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Brașov.
„Pe DN 13, la km 11+50m, două
autoturisme au întrat în coliziune. În
urma impactului unul dintre auto sa
răsturnat în afara părții carosabile.
Nicio persoană nu a suferit leziuni.
Conducătorii auto au fost testați cu
aparatul etilotest rezultatul fiind 0”, a

Stadion modern, pe
banii Guvernului
Ungariei, aproape de
Brașov...
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n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Credeţi că actuala administraţie
locală va rezolva problema
reţelelor supraterane?
Da
33%
Nu
67%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Credeţi că ar trebui să folosim
şi vaccinul rusesc împotriva
coronavirusului, aşa cum
procedează Ungaria?

declarat purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliție Județean
Brașov, comisar AlinaMaria Ivan.
Menționăm că vizibilitatea era redusă
de ceața densă.

