Ghidul casei

Iat\ toate cifrele campaniei
electorale de la Ia[i: suntem
cu 5% mai mul]i aleg\tori u2
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u Veranda, un al
doilea living
u Rondele de
mere în aluat
cu ghimbir
u Alira Eleganza
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Zi teribil\ la Maternitate, la Ia[i: mai multe
gravide pozitive nasc `n condi]ii speciale

Gravidele,
noua ]int\
a COVID19
Declara]ie [oc a managerului Maternit\]ii
Elena Doamna“, Gabriel Martinescu, singura
unitate de profil din zon\ `n care pot na[te
gravidele pozitive: „Din ce în ce mai multe
paciente care se testeaz\ singure vin cu
diagnosticul pozitiv COVID 19 pentru a na[te
aici“. Ieri, la Maternitatea „Elena Doamna“ din
Ia[i, dou\ gravide depistate pozitiv la testul PCR
au n\scut, iar alte dou\ care erau cu suspiciune

ZIARUL
3

~nfrico[\tor: Film de groaz\
`ntr-o familie din Ia[i: fiul i-a
scos ochii tat\lui [i apoi l-a
amenin]at cu sabia la spital.
Individul de 47 de ani cerea „un
fel de tax\ de protec]ie, de 1.000
de lei pe lun\“, de la p\rin]ii s\i.
Dac\ nu primea banii, `i b\tea.

LOCAL

Art\ stradal\: Iat\ cum
arat\ skatepark-ul din Copou!
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Cu masc\ sau
f\r\ masc\ la
ore, `n [coal\?
u premierul a dat ca sigur\
purtarea m\[tilor de c\tre elevi `n
timpul cursurilor, `n vreme ce [efa
INSP spune c\ m\sura va fi
obligatorie numai `n recrea]ii u
Rom=nia a `nregistrat ieri un num\r
record de `mboln\viri, iar scenariile
speciali[tilor pentru luna
septembrie sunt sumbre u 4

Vremea probabil\ la Ia[i

Mar]i,
18 august,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10
Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Joi

Vineri

Duminic\

Luni

Tragedie la Le]cani

Un electrician a
murit `n v=rful
st=lpului electric
u se pare c\ a f\cut un infarct u
„Învârtea o cheie, apoi l-am observat
dând din mân\ din ce în ce mai încet,
apoi a le[inat [i a c\zut cu burta pe
cabluri“, poveste[te un martor u 3

Sâmb\t\

Mar]i

Sursa: Accuweather.com

u departe de aten]ia opiniei publice,
ultimele luni au fost marcate de un dutevino de decizii pe muchie, cu legea pe
mas\ u totul, pentru a putea salva un
proiect de 60 de milioane de lei, din care
aproape jum\tate bani europeni: cel
pentru extinderea platformei de parcare a
avioanelor u vorbim, practic, de cel mai
mare proiect al Aeroportului din ultimii
ani u chichi]ele urbanistice [i legale,
combinate cel mai probabil cu
necunoa[terea acestora de c\tre
conducerea institu]iei, au f\cut ca
proiectul s\ fie aproape de rateu u azi se
va lua o decizie posibil salvatoare u 3

u `n ]ar\ func]ioneaz\ trei unit\]i de campanie ale armatei similare oarecum
cu cel de la Le]cani, [i `nc\ dou\ `n Capital\ u niciun spital de izolare [i
tratament nu a fost achizi]ionat p=n\ acum din fondurile europene puse la
dispozi]ie `n acest scop la expirarea st\rii de urgen]\ u 3
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Iat\ [i misterul
demisiei retrase a
lui C\t\lin Bulgaru!

Spitalul mobil intr\ `n faza
autoriz\rii. Cum va func]iona?

Un nou record de cazuri de
confirma]i pozitiv - 1415 - chiar `n
preajma `nceputului de an [colar:

de azi
LOCAL

de infec]ie cu SARS COV2, [i care a[teptau
rezultatele testelor, urmau s\ intre în sala de
na[teri. Medicii trag un semnal de alarm\ pentru
cele care vor s\ devin\ mame: s\ se protejeze de
inamicul prea pu]in cunoscut! Pe de o parte, mai
mul]i medici cred c\ sarcina este factor de risc
vital pentru covidoz\. Pe de alt\ parte, na[terea
`n sine `n condi]ii de gravid\ pozitiv\ este o
provocare medical\ ie[it\ din comun. u Pag. 2

Jonglerii cu terenuri pe
marginea legii la Aeroport

2 u Liber

`n tramvai ori
autobuz [i `n picioare

Cazul bizar al managerului
spitalului jude]ean Vaslui:
virusul i-a atacat creierul!
u Ana Rinder a fost transportat\ `n stare
grav\ la Bucure[ti u cazul s\u este legat
de focarul de Covid 19 din Costine[ti u 4

