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Plan de rezerv\ de 5 milioane
de lei: Spitalul de Recuperare
s\ preia pacien]i de la Le]cani
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Teoria conspira]iei influen]eaz\ [i imunizarea antigripal\ de la sate

Ie[eni care se
vaccineaz\ antigripal
ca s\ scape de Covid
u „{i a[a sunt r\celi amândou\“,
argumenteaz\ ace[tia u cum a `nceput
campania `n c=teva dintre comunele ie[ene
Medicii de familie spun c\ anul acesta ne
a[teapt\ o campanie de vaccinare antigripal\
„cum n-am mai `nt=lnit p=n\ acum“.
Suprapus\ peste imunizarea anti-COVID-19,
peste valurile de ne`ncredere [i de dezinformare ale cet\]enilor, vaccinarea antigripal\
porne[te de la mai multe paradoxuri. Pe de o
parte, sunt pacien]i care vin la cabinet s\ `[i
fac\ antigripalul fiindc\ au `ncredere `n el „l-am mai f\cut p=n\ acum [i e bun“, dar
cred c\ `i va proteja [i de COVID, spun=nd
c\ oricum „sunt r\celi am=ndou\“. Pe de
alt\ parte, persoanele nehot\r=te, speriate de
toate conspira]iile legate de COVID-19, nu
vor s\ mai aud\ nici de antigripal [i nu mai
[tiu `n cine s\ cread\. „Ziarul de Ia[i“ a mers
[i a discutat cu medicii din mediul rural din
jude] care, pe l=ng\ toat\ problemele, mai
duc o lupt\: jum\tate din consulta]ie e munc\
de convingere c\ vaccinarea e bun\, c\ gripa
e grav\ [i c\ trebuie s\ ne imuniz\m cu to]ii,
inclusiv cei care ne credem s\n\to[i.
„Oamenii prefer\ s\ se vaccineze antigripal spre deosebire de vaccinarea anti-
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B\rbat re]inut dup\ ce
a pus m=na pe fundul
unei minore: Un localnic
din Schitu Duca care a mângâiat
pe fund o minor\ a fost b\gat
dup\ gratii de c\tre poli]i[ti fiind
cercetrat pentru agresiune
sexual\. Fata se afla la bunica ei,
iar aceasta din urm\ a primit
vizita unui vecin în vârst\ de 51
de ani.
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ANOSR reclam\
sc\derea num\rului de
locuri la reziden]iat:
Alian]a Na]ional\ a
Organiza]iilor Studen]e[ti din
România (ANOSR) a transmis o
solicitare oficial\ ca Ministerul
S\n\t\]ii s\ suplimenteze
considerabil num\rul de locuri la
concursul de reziden]iat, în
contextul prelungirii situa]iei
pandemice.

Doamna Luca: „vaccin
îmi trebuie la 75 de ani?“

COVID care este privit\ `n continuare cu
reticen]\. Este pentru ei ca un fel de lucru
care a fost probat, l-au f\cut [i `n anii din
urm\ [i nu au fost probleme, nu au fost
mediatizate at=t de mult efectele secundare,
de[i este [tiut c\ orice vaccin are astfel de
efecte“, a precizat dr. Viorel Ol\ra[u, medic
`n comuna ie[ean\ Ciorte[ti. ~n cabinetul
medicilor Olgu]a [i Viorel Ol\ra[u sunt
a[tepta]i s\ se vaccineze la fel de mul]i
oameni c=]i au fost [i anul trecut, c=nd campania de imunizare antigripal\ a mers destul
de bine. Au f\cut cerere pentru 400 de doze,
au primit momentan doar o prim\ tran[\ de
20, care s-au terminat imediat, astfel c\ se
a[teapt\ ca aceasta s\ fie tendin]a general\.
„Anul trecut vaccin\rile au mers foarte
bine [i de[i eram `n pandemie cred c\ purtatul m\[tii [i m\surile de protec]ie au f\cut
diferen]a. Nu doar COVID-ul, orice infec]ie
cu transmitere respiratorie se poate preveni
astfel“, a mai explicat dr. Viorel Ol\ra[u.

Oamenii par mai încurca]i [i confuzi ca niciodat\. Pe str\zile
din B\l]a]i, cei care s-au vaccinat de COVID se vaccineaz\ [i
cu serul antigripal, restul nu vor s\ aud\ de ace pân\ nu se
l\muresc ce se întâmpl\ cu pandemia, c\ pân\ la urm\ „toate-s
o r\ceal\“. Foarte multe persoane îns\ confund\ vaccinul antigripal cu cel împotriva coronavirusului.

u Continuare `n pagina 2
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Pe teme de imunizare pe uli]ele jude]ului

„Baba acu[ se duce, la ce
s\ ne mai vaccin\m?“

Redactor-[ef: Toni Hri]ac

Afacerile
consilierilor
ie[eni
u „Ziarul de Ia[i“ a f\cut inventarul
societ\]ilor comerciale `n care sunt
implica]i ale[ii municipiului u 16
dintre ace[tia au p\r]i sociale `n peste
35 de firme, unele dintre acestea
av=nd contracte frumoase pe bani
publici u pagina 3

Cu ce se poate
l\uda CJ la un an
de mandat
u de la drumuri [i spitale de
modernizat, reparat sau construit, la
un aeroport de extins u achizi]ia
spitalului mobil va fi decontat\ din
fonduri europene
Dup\ primul an de mandat, [efii Consiliului Jude]ean au prezentat
un bilan] consistent, incluzând aici atât proiectele începute în anii
trecu]i, cât [i pe cele care abia prind contur. Pre[edintele Costel
Alexe a deschis lista cu fondurile guvernamentale care au relansat
Parcul Industrial de la Le]cani, administrat de CJ, [i pentru cel de la
Miroslava, al prim\riei locale. Pe lâng\ cele [ase centre de vaccinare
deschise de CJ, efectul pandemiei se reg\se[te [i în finan]area de 40
de milioane de lei acordat\ din fonduri europene pentru cinci din
cele [ase spitale din subordinea CJ.

u Continuare `n pagina 2

Certificatul verde la locul de PNL se `ntoarce la USR,
munc\, respins de Senat cu coada `ntre picioare
u m\sura a picat la limit\, dar ar putea fi adoptat\ de
Camera Deputa]ilor u citi]i `n pagina 4

Proiectul de lege privind
plafonarea pre]urilor la
energie [i gaze a fost aprobat
u care sunt categoriile de persoane care vor beneficia de
aceast\ facilitate [i p=n\ c=nd se va aplica u pagina 5

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 16ºC  Max. 17ºC  Max. 15ºC
 Min. 4ºC  Min. 6ºC  Min. 4ºC

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 14ºC  Max. 15ºC  Max. 15ºC
 Min. 5ºC  Min. 6ºC  Min. 7ºC

Programul Rabla
Clasic 2021 pentru
persoanele fizice ar
putea fi suplimentat
u datele Administra]iei Fondului
pentru Mediu arat\ c\, la edi]ia din
acest an a Programului Rabla
Clasic, care a demarat pe 26
aprilie, s-au înscris 40.000 de
persoane fizice u citi]i `n pagina 5

Sursa: Accuweather.com

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

u refuza]i de PSD, care le-a cerut
jum\tate de Guvern pe „tav\“, PNL
propune noi negocieri pentru
refacerea alian]ei cu USR u `ntre
timp, liberalii par s\ fi renun]at la
unele „preten]ii“ u pagina 4

Preluarea CET a crescut cu
9 milioane de lei cheltuielile
Prim\riei cu salariile
u dup\ rectificarea bugetelor, CTP [i Termo-Service vor
primi mai mul]i bani, iar Salubris, mai pu]ini u pagina 3

Propunere:
F\r\ avion
unde trenul
face p=n\ `n
[ase ore u 4

Simona nu [i-a
menajat colega
u Halep a învins-o pe Gabriela
Ruse cu 6-1, 6-2 [i joac\ ast\zi cu
rusoaica Varvara Graceva în
optimile turneului WTA de a Cluj
u citi]i `n pagina 10

