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Speciali[ti ai UMF [i doctori din Ia[i analizeaz\ ultimele informa]ii

Cât de periculoas\
e tulpina Omicron?
Noua tulpin\ a COVID-19, intitulat\
generic Omicron, a fost identificat\ în
Africa [i s-a r\spândit deja în mai
multe ]\ri din lume, inclusiv în Europa.
Îngrijorarea la adresa ei provine în
urma primelor cercet\ri care au
identificat peste 30 de muta]ii la
nivelul proteinei spike. Celebra
protein\, devenit\ o imagine a infec]iei
cu SARS-CoV-2 în toat\ lumea, era
folosit\ ca punct de identificare de
c\tre vaccinurile dezvoltate de
companiile din întreaga lume, pentru a
depista infec]ia. Atât Pfizer/ BioNTech,
cât [i Moderna, au anun]at c\
efectueaz\ teste de laborator pentru a
vedea dac\ vaccinurile, în forma
actual\, stopeaz\ complet infec]ia cu
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OMS consider\ c\
interdic]iile de c\l\torie
nu vor stopa Omicron:
Organiza]ia Mondial\ a S\n\t\]ii
(OMS) prefer\ s\ recomande
persoanelor vulnerabile s\-[i
amâne c\l\toriile, în loc s\
încurajeze o închidere a tuturor
frontierelor.
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Oficialit\]ile sus]in c\
`n Spitalul modular nu
va mai fi ca `n pe[ter\:
Spitalul modular de la Le]cani
este preg\tit s\ întâmpine un nou
val pandemic. Cu doar câteva
s\pt\mâni în urm\, în interiorul
spitalului r\sunau senzorii care
avertizau asupra concentra]iei
prea mari de oxigen, iar
personalul era nevoit s\ stea cu
u[ile de acces deschise, ca s\
elimine orice pericol de incendiu.
Acest lucru a pus la încercare
sistemul de înc\lzire, care a
func]ionat continuu la maxim.
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~ncepe
cur\]enia
de iarn\:
Torres e primul
plecat, ar putea
urma Istrate,
Mihalache [i L.
Popescu.

COVID-19 afectat\ de noua tulpin\.
Speciali[tii consulta]i de „Ziarul de
Ia[i” spun c\ avem nevoie de m\car
dou\ s\pt\mâni pentru a afla
rezultatele acestor teste „in vitro” [i
de înc\ o lun\, poate chiar dou\,
pentru a vedea dac\ ele stau în
picioare [i atunci când infec]ia se va
r\spândi în mare la nivelul popula]iei
generale. În orice caz, spun ace[tia,
vaccinarea r\mâne în continuare
foarte recomandat\, fiindc\ tulpina
Omicron este departe înc\ de
România, iar protec]ia acestora
r\mâne una important\, put=nd fi
foarte eficiente [i `mpotriva Omicron.

u Citi]i `n pagina 3

Vaccinarea anti-COVID,
obligatorie `n statele UE?
u un prim `ndemn oficial `n acest sens a fost f\cut ieri de [efa Comisiei
Europene u 150 de milioane de persoane din UE nu s-au vaccinat `nc\, a
atras aten]ia Ursula von der Leyen, medic de profesie u pagina 4

Un agent a
amendat de
Poli]i[tii au [ase ori barul
filat un tân\r de la parterul
câteva zile,
blocului s\u
dar individul
u `n prim\ instan]\,
judec\torii i-au dat dreptate
era din alt
u citi]i `n pagina 3
film u pagina 3
Un ordin
Ho]ul care a spart dou\
farmacii e de neg\sit

Vremea probabil\ la Ia[i

Joi

Vineri

Sâmb\t\

 Max. 12ºC  Max. 9ºC  Max. 4ºC
 Min. 3ºC  Min. -2ºC  Min. -3ºC

ministerial
r\v\[e[te lumea
cabinetelor
stomatologice
u citi]i `n pagina 5

Duminic\

Luni

Mar]i

 Max. 4ºC  Max. 7ºC  Max. 7ºC
 Min. 2ºC  Min. 3ºC  Min. 0ºC

Campania de Cr\ciun a
„Ziarului de Ia[i”

Cum `i putem
ajuta pe cei
111 copii din
Ursoaia, Av=ntu
[i Rom=ne[ti
Cei 111 copii de gr\dini]\ [i clasele primare din satele
Ursoaia, Avântu [i Române[ti `l a[teapt\ `n acest an pe Mo[ul
cel Bun s\ le aduc\ ghetu]e `mbl\nite din piele, c\ciuli]e [i
m\nu[i. Ie[enii se pot al\tura tradi]ionalei Campanii de
Cr\ciun a Ziarului de Ia[i, cu dona]ii at=t la sediul redac]iei,
c=t [i `n contul deschis special `n acest scop de c\tre {coala
Rom=ne[ti, iar `mpreun\ s\ reu[im s\ le aducem un z=mbet
celor mici cu ocazia s\rb\torilor de iarn\. Aproximativ 10%
dintre copiii `nscri[i la [colile din comun\ sunt da]i `n plasament unor familii din localitate, `n multe alte familii sursele
de venit sunt din agricultur\ [i sunt p\rin]i care lucreaz\ cu
ziua la familii mai `nst\rite pentru a putea pune c=te ceva `n
pache]elul copiilor la [coal\. Rom=ne[ti este o comun\ cu sate
`mb\tr=nite, iar familiile tinere se chinuie s\ chibzuiasc\ c=t
mai bine bruma de bani pe care o c=[tig\. Pentru multe case,
bradul de Cr\ciun este ultima grij\. Lemnele de foc, p=inea [i
ceva de aruncat `n oala de pe foc sunt preocup\rile zilnice.

u Citi]i `n pagina 2

Un membru al
familiei care de]ine
Agrocom Strunga
cercetat pentru
tentativ\ de omor
u Silviu Stegariu a `njunghiat un tractorist care lucra
pentru Agrocom u ini]ial dosarul a fost pentru loviri [i alte
violen]e, dar surse din cadrul anchetei ne-au declarat c\
acesta va fi preluat la Ia[i de la Pa[cani, urm=nd ca
`ncadrarea s\ fie la tentativ\ de omor u pagina 3

Un prim pas pentru scoaterea
ma[inilor din Gr\dina Botanic\
u comisia de circula]ie a avizat ini]iativa venit\ din partea a
aproximativ 3.000 de ie[eni care au solicitat interzicerea
circula]iei rutiere u citi]i `n pagina 3

Blinken evoc\ probe care arat\ c\ Rusia vrea s\ atace Ucraina
u SUA sus]in c\ au dovezi despre „opera]iuni militare la scar\ mare“ preg\tite de Moscova u 4

Sursa: Accuweather.com
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