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Bilanţul West Nile: 5 decese şi
60 de cazuri de infecţie

Centrul Naţional de Supraveghere şi
Control al Bolilor Transmisibile din cadrul
Institutului Naţional de Sănătate Publică
(INSP) anunţă că în perioada 3 iunie - 3
octombrie 2019 s-au înregistrat 60 de cazuri
de infecţie cu virusul West Nile. Cinci
persoane au murit din cauza acestui virus.
Cele cinci decese s-au înregistrat în judeţele
Constanţa, Călăraşi, Buzău, Iaşi şi Vrancea.
„În funcţie de unitatea teritorială de
expunere, cazurile au fost înregistrate în
judeţele: Călăraşi (8 cazuri), Constanţa (6
cazuri), Iaşi (4), Tulcea (4), Galaţi (3), Argeş
(2), Buzău (2), Olt (2 cazuri), Mures (2
cazuri), Teleorman (2 cazuri), Vrancea (2
cazuri), Botoşani (1), Dolj (1 caz), Ilfov (1),
Prahova (1 caz), Vaslui (1 caz), Suceava (1),
Satu Mare (1) şi în municipiul Bucureşti (16
cazuri)”, arată Institutul Naţional de Sănătate
Publică (INSP). INSP precizează că unul
dintre cazuri a avut expunerea atât în judeţul
Galaţi, cât şi în Tulcea, respectiv în judeţul
Mureş cât şi în Constanţa. Specialiştii
recomandă populaţiei să evite expunerea la
ţânţari, să poarte îmbrăcăminte cu mâneci
lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze
substanţe chimice repelente împotriva
ţânţarilor, să utilizeze substanţe insecticide
în locuinţă/ în jurul locuinţei, să împiedice
pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de
protecție), să asigure desecarea bălţilor de
apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze
recipientele de apă stătută şi gunoiul
menajer.

Pe scurt.Propunere legislativă a PSD:

Se vor vomercializa doar telefoane
mobile care au aplicaţia STS 112
Senatorul PSD

Şerban Nicolae
a depus în

Parlament un proiect care
prevede obligaţia
comercializării pe teritoriul
României doar a
telefoanelor mobile care
au instalată aplicaţia STS
pentru apelurile şi
mesajele de urgenţă.
Actul normativ instituie şi
restricţionarea Serviciului
în caz de abuz.
„Telefoanele mobile pot fi
comercializate pe teritoriul
României numai dacă au instalate
aplicaţiile unice de apel de urgenţă şi
mesaj de urgenţă. Aplicaţiile unice de
apel de urgenţă şi mesaj de urgenţă
sunt proprietatea STS şi se pun gratuit
la dispoziţia operatorilor economici
care produc sau comercializează
telefoane mobile în România”,
prevede completarea Legii adusă prin
propunerea legislativă.

„Astfel, propunerea instituie
obligaţia comercializării pe teritoriul
României doar a telefoanelor mobile
care au pre-instalată aplicaţia unică
realizată de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale pentru
apeluri şi mesaje de urgenţă. Aplicaţia

unică este proprietatea STS dar se
distribuie gratuit, astfel încât să poată
fi instalată pe toate telefoanele mobile
ce urmează să fie comercializate pe
teritoriul României. Potrivit celor
declarate de reprezentanţii STS în faţa
comisiei pentru apărare, această
aplicaţie permite condiţii optimizate de
localizare faţă de cele actuale,
permiţând o mai bună şi mai rapidă
localizare a unui apelant aflat în
dificultate. Propunerea are în vedere
un termen de 12 luni de la intrarea în
vigoare a modificărilor legislative,
intervaş necesar pentru a putea
asigura pre-instalarea pe telefoanele
mobile a respectivei aplicaţii”,

precizează iniţiatorul
proiectului, senatorul PSD
Şerban Nicolae, în
expunerea de motive.

„Propunerea mai
instituie forme agravate
de apel abuziv şi mesaj
abuziv luând în
considerare ipoteza ca
acestea să fie de natură a
bloca accesul la Sistemul
naţional unic pentru
apeluri de urgenţă
(SNUAU) pentru
persoanele aflate în
dificultate şi în situaţie de

urgenţă reală. Faţă de persoanele
care apelează abuziv sau trimit
mesaje abuzive de natură de a bloca
liniile de acces către numerele 112,
113 şi 114 se propune instituirea
măsurii restricţionării accesului la
SNUAU de la respectivele posturi
telefonice”, mai prevede proiectul
legislativ.

Propunere legislativă pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2008 privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului
naţional unic pentru apeluri de urgenţă
a fost depusă la Senat, în procedură
de urgenţă, însă Camera Deputaţilor
va avea rol de for decizional.


