Ghid pentru S\n\tate

paginile
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Dou\ focare noi la Ia[i:
companie mare [i IRO

u Varicele – metode
moderne de tratament la
Arcadia
u Cât de greu este s\ fii
bolnav de diabet?
u Dou\ diete celebre
formez\ împreun\ cea mai
s\n\toas\ metod\ de sl\bit
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Ce se `ntâmpl\ dac\ un profesor se infecteaz\ cu noul coronavirus

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

PUZ-ul viitorului
aeroport de pe
partea de est

Patru scenarii de
Viitorul
suspendare a orelor Aeroportului
u `n func]ie de num\rul de clase la care pred\
profesorul sau num\rul de cadre didactice cu care a
intrat `n contact, scenariile merg de la suspendarea
orelor la o clas\ p=n\ la suspendarea orelor `n
`ntreaga [coal\ u aceste m\suri se aplic\ pentru
cadrele didactice infectate dup\ `nceperea [colii u `n
privin]a elevilor, cursurile la o clas\ se suspend\
c=nd apare un caz u dac\ sunt trei cazuri `n clase
diferite, [coala se `nchide pentru 14 zile u pagina 2

ZIARUL
de azi
LOCAL
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Suspans `n dosarul
„Amanta”: Tribunalul Ia[i
ar fi trebuit, ieri, s\ anun]e prima
solu]ie `n dosarul `n care fostul
primar al Ia[ului, Gheorghe
Nichita, este acuzat c\ a folosit
Poli]ia Local\ pentru a-[i spiona
amanta.

ECONOMIC

Aproape 20.000 de angaja]i din
jude]ul Ia[i care s-au aflat `n
[omaj tehnic `n contextul
pandemiei s-au `ntors la lucru `n
luna iulie 2020, potrivit datelor
transmise de AJOFM Ia[i.

SPORT
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S\ ne cunoa[tem
patria: ~n urm\toarele zile,
echipa ie[ean\ va face peste
1.300 de kilometri cu autocarul,
pe ruta Ia[i - Arad. Economia
fa]\ de o deplasare cu avionul
este de circa 4.000 de euro.

Mar]i,
22 septembrie,
edi]ie cu carte
detalii `n pg.10

u directorul aerog\rii pledeaz\ pentru
unul nou, construit de la zero dincolo de
pist\ u banii necesari ar urma s\ vin\ din
concesionarea activit\]ii Aeroportului u
citi]i `n pagina 2

Orban: Riscul de
Catering pentru elevii din
îmboln\vire a unui copil cinci [coli [i licee ie[ene,
la [coal\ este minim lapte [i corn pentru restul
u „La [coal\ copiii poart\ masc\, la [coal\ copiii
sunt sub supravegherea cadrelor didactice“, spune
premierul u citi]i `n pagina 4

u cele cinci institu]ii de `nv\]\m=nt sunt
incluse `ntr-un program-pilot prin care se
asigur\ o mas\ cald\ zilnic u citi]i `n pagina 3
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2768 patroni ie[eni au
cerut ajutor de la stat:

va fi decis
dup\ alegeri

Trei asocieri de
firme se bat pentru
un contract gras de
consultan]\ la
Prim\rie u pagina 3

Rena[te o echip\:
SI-MO-NICA
u la „Foro Italico“, Halep [i
Niculescu au desfiin]at
puternicul cuplu ucrainean
Iastremska / Svitolina u Irina
Begu s-a calificat în turul II la
simplu în care o va întâlni pe
Johanna Konta u pagina 10

Vremea probabil\ la Ia[i

Miercuri

Joi

Vineri

 Max. 32ºC  Max. 31ºC  Max. 20ºC
 Min. 16ºC  Min. 12ºC  Min. 8ºC

Partener:
Funda]ia
Antibiotice
{tiin]\ [i Suflet

Sâmb\t\ Duminic\

Luni

 Max. 20ºC  Max. 22ºC  Max. 22ºC
 Min. 8ºC  Min. 8ºC  Min. 10ºC
Sursa: Accuweather.com

Cum arat\ saloanele
modernizate de la
Spitalul de Copii u 2

Schimbare în plin\
pandemie: Vasile
Cepoi se întoarce
`n fruntea DSP u 3

Aleksei Navalnîi anun]\
c\ poate respira singur
u „Este o procedur\ uimitoare [i subestimat\ de mul]i.
O recomand!“, a glumit opozantul rus pe Instagram u 4

Pre]ul gazelor naturale din
aceas\ iarn\ va fi mai mic
decât pre]ul din iarna 2019
u a[a sus]ine Virgil Popescu, ministrul Economiei,
Energiei [i Mediului de Afaceri u pagina 5

