Azi, „Ziarul de Ia[i“ este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de volumul

Rom=nii ]in `n
b\nci 453 de
miliarde de lei

Dun\rea
Fluviul imperiilor
de Andrei {arii

Partener: Funda]ia Antibiotice „{tiin]\ [i Suflet“
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Bolnavii de Covid de la Le]cani mai au de trecut peste o grea `ncercare

La Spitalul modular,
se moare de frig
„Pentru a evita orice risc, u[ile saloanelor, dar [i
u[ile de acces în exterior ale modulelor sunt în
permanen]\ deschise“, au transmis asear\, `ntr-un
comunicat, reprezentan]ii Euronest.
~n fotografie, una din u[ile deschise,
`ntr-o imagine surprins\ asear\

ZIARUL

Medicii infec]ioni[ti au suspiciuni.
Au trimis la Bucure[ti 7 probe

de azi
NA}IONAL
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USR spune pas, PNL `n
corzi: Liberalii `i roag\ pe cei
din USR s\ voteze Cabinetul
Ciuc\, minoritar, cu promisiunea
c\ „peste c=teva luni“ vor fi
primi]i `n guvern. Abordarea
PNL s-a schimbat semnificativ `n
decurs de c=teva ore. Vrea
Iohannis din nou o alian]\ cu
USR?

LOCAL
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FILIT s-a `ncheiat,
premiul liceenilor
merge la Simona Sora:
Festivalul Interna]ional de
Literatur\ [i Traducere Ia[i s-a
încheiat duminic\, 24 octombrie,
dup\ cinci zile în care au avut loc
peste 100 de evenimente. În
cadrul galei de la finalul
festivalului a fost decernat [i
Premiul pentru cea mai îndr\git\
carte ap\rut\ în 2020, oferit de
c\tre un juriu format din liceeni
ie[eni. Distinc]ia a fost primit\ de
c\tre volumul „Complezen]\“, de
Simona Sora.

LOCAL

u de frica exploziilor, personalul medical las\ u[ile
deschise u „Pentru a evita riscul de a acumula
într-un ritm rapid o concentra]ie periculoas\ de
oxigen în saloane, se st\ cu u[ile deschise pentru o
mai bun\ ventila]ie a spa]iilor“, declar\ colonel medic
Daniel Derioiu, care asigur\ conducerea spitalului
modular u [eful de la Infec]ioase care se ocup\ de
managementul medical sus]ine c\ temperatura a
cobor=t [i la 12 grade `n unele saloane u „Lucr\m la
o procedur\, la care s\ putem asigura m\car minim
22 de grade în saloane, f\r\ a prejudicia, în acela[i
timp, siguran]a pacien]ilor“, a spus Alina Popa,
directorul executiv al Agen]iei Euronest u pagina 3

A ajuns tulpina
Delta^ la Ia[i?
196 de noi cazuri COVID 19 la
Ia[i. Coborâre brusc\ a num\rului
de cazuri, dar asta în condi]iile în
care, duminic\, testarea s-a f\cut la
jum\tate, cantitativ, fa]\ de cât se
face în mijlocul s\pt\mânii. Chiar
[i a[a, în continuare, sec]iile ATI
sunt pline pân\ la refuz [i la fel
cele cu suport de oxigen. Din
cauza simptomelor prezentate de

pacien]i, unii medici suspicioneaz\
c\ ar fi vorba de o nou\ tulpin\
sau c\, în cel mai bun caz, tulpina
Delta ar fi modificat\. La Spitalul
de Boli Infec]ioase din Ia[i, deja sau luat de ieri probe pentru a fi
trimise pentru secven]iere la
Institutul Matei Bal[ din Capital\.

u Citi]i `n pagina 3

O t=n\r\ a c\zut incon[tient\
dup\ ce a fost lovit\ cu un scaun
`n cap.

Dot\ri de patru
stele `n birourile
[efilor din Casa
P\trat\
Schimbarea culorii conducerii CJ, anul trecut, a
însemnat începutul unei lungi perioade de
schimb\ri în birourile Consiliului Jude]ean. Înainte
de finalizarea unor proiecte, altele decât cele
lansate deja în mandatul trecut, a fost finalizat\
renovarea [i înnoirea cu mobilier [i aparatur\
electronic\ mai întâi a birourilor [efilor Consiliului
Jude]ean.
u Citi]i `n pagina 2

Noile restric]ii, modificate
imediat cum au intrat `n vigoare
u autorit\]ile au introdus ieri diminea]\ mai multe excep]ii `n favoarea
celor care nu de]in certificat verde u au fost rectificate [i unele m\suri
care au disp\rut f\r\ explica]ii din hot\r=rea de guvern u citi]i `n pagina 4

N-ave]i nicio scuz\! Poli Ia[i a
intrat `n hora retrograd\rii u 10

Simptome diferite la copiii bolnavi Doar 10% dintre angaja]i vor
de Covid, `n func]ie de v=rst\
s\ lucreze exclusiv de acas\
u `n jur de 30 de bolnavi infecta]i cu noul
coronavirus sunt interna]i la Spitalul „Sf. Maria“ u
[ase sunt la Terapie Intensiv\ u citi]i `n pagina 3

Vremea probabil\ la Ia[i
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B\taie generalizat\
`ntr-un club de noapte:

Acolo sunt banii dumneavoastr\

Mar]i

Miercuri

Joi

 Max. 13ºC  Max. 13ºC  Max. 15ºC
 Min. 2ºC  Min. 3ºC  Min. 4ºC

Vineri

Sâmb\t\ Duminic\

 Max. 15ºC  Max. 16ºC  Max. 14ºC
 Min. 5ºC  Min. 4ºC  Min. 5ºC
Sursa: Accuweather.com

u principalul avantaj al lucrului de acas\: angaja]ii nu mai
pierd timpul în trafic u pagina 5

B\rbat, achitat dup\ ce a
{apte din zece
[oferi români [i-au vrut s\-[i s\rute vecina `n lift
u nu se [tie unde voia s\ o s\rute, a motivat
judec\torul u „un s\rut f\r\ introducere limbii
dus cu întârziere
inculpatului în cavitatea bucal\ a persoanei v\t\mate
ma[inile în service nu poate conduce, în opinia instan]ei la ob]inerea unei
u totodat\, aproape dou\ treimi
(62%) dintre conduc\torii auto
din România sunt îngrijora]i c\
autovehiculul lor ar putea fi mai
pu]in fiabil din cauza
kilometrajului redus u pagina 5

satisfac]ii sexuale“, se arat\ `n motivare u pagina 4

Num\rul tranzac]iilor online cu
cardul a crescut cu 50% în
primele nou\ luni ale anului u 5

