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Lockdown de Paște?!

n Meteo
Parţial
senin
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Medicul infecționist Virgil Musta, despre al treilea val al pandemiei de coronavirus

(Sursa CNN)1 Euro

n Curs valutar
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Și medicul infecționist timișorean
Virgil Musta este îngrijorat de
creșterea numărului de noi cazuri de
coronavirus din România, vorbind
despre al treilea val (cu tulpina
britanică de Covid  mult mai
contagioasă), dar și de tensiunea în
care se află, iar, sistemul medical.
„Tot ce pot să sper este să nu
fim loviți de al treilea val al
pandemiei, unul mai virulent decât
cele precedente, având în vedere că
vorbim despre tulpina britanică a
virusului, una mult mai conta
gioasă. Și așa, deja, sistemul
medical românesc este la limita
superioară a aglomerării, sunt
foarte multe cazuri, spitalele sunt
pline, iar medicii și personalul
medical sunt obosiţi. Iar cauza
creșterii este una evidentă: lumea
nu mai respectă regulile ca înainte,
ca acum un an, restricțiile sunt
mult mai laxe. Lumea sa obișnuit
deja cu pericolul și uită că acest
virus aduce multe cazuri grave,
multe decese, drame reale și
suferință extremă... Dacă nu vom
respecta regulile de prevenție și,
foarte important, dacă se va refuza
vaccinarea, Paștele ar putea fi

Județul Brașov,
aproape de
scenariul roșu
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Peste 20 de
percheziții la
presupuși hoți de
catalizatoare
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ALARMANT
Multe decese cauzate
de Covid19.
Situație îngrijorătoare
în secțiile ATI...
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compromis. Vă spun sincer, eu cred
că, acum, Paștele este, exclusiv,
responsabilitatea noastră. Dacă
lucrurile merg așa, mă refer la

creșterea infectărilor, mă tem că nu
vom avea Sărbătorile pe care ni le
dorim. Iar asta înseamnă că Paștele
va fi, la fel ca și Crăciunul, unul în

care familia extinsă nu se va putea
vedea, măcar pentru a ne proteja
unii pe ceilalți”, a punctat Virgil
Musta la Antena 3.

Femeie decedată după
ce ar fi căzut de la etaj
Raluca OLTEANU
O femeie în vârstă de 61 de ani a
decedat, luni dupăamiază, după ce ar
fi căzut de la etajul 7 al unui bloc de
pe str. Nicopole din municipiul
Brașov.
„La data de 1 martie 2021, în
jurul orei 13.00, polițiști din cadrul
Secției 2 Poliție Brașov au fost
sesizați cu privire la faptul că, pe
raza municipiului Brașov, o
persoană de sex feminin este
decedată. Polițiști au identificat

persoana ca fiind o femeie în
vârstă de 61 ani. Cadavrul a fost
ridicat si transportat la Serviciul
Judetean de Medicină Legală
Brașov pentru efectuarea autopsiei
și stabilirii cauzei decesului.
Polițiștii continuă cercetările în
cadrul unui dosar penal, instru
mentat sub coordonarea Parchetu
lui de pe lângă Judecătoria Brașov
în care se va propune solutie legală
la finalizarea anchetei”, a informat
purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov,
comisar de poliție AlinaMaria Ivan.

Regulamentul de
înscriere, departajare
și transfer în creșe
este în dezbatere
publică...
uPAGINA

5

n SondajInternet
Rezultatele sondajului anterior:
Ar trebui să se permită fiecărui
român să aleagă vaccinul pe
care il doreşte?
Da
100%
Nu
0%
Nu ştiu
0%
Întrebarea de azi:
Credeţi că ne vom confrunta
cu o situaţie de lockdown de
Paște?

