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CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ
Au *os' achizitionafe 300 de kituri de testare COVID

„Aparatele au aiuns în tară
și sunt în procedura de
configurare. Acestea vor fi
distribuite către mai multe
spitale din tară, în perioa-
da imediat următoare, con-
form recomandărilor date

„Prin Decretul nr. 195 din
16 martie 2020 a fost insti-
tuită starea de urgentă pe
teritoriul României ca mă-
sură excepțională cu scop .
gestionării situației create
de răspândirea virusului
SARS.COV-2 pe teritoriul
României. In conformitate
cu dispozițiile Capitolului
VI, art. 48 din Anexa I la
Decretul nr. 195/ 16 martie
2020, la data de 17 martie
2020, a fost notificat Secre-
tarul General al Consiliului
Europei cu privire la
măsurile adoptate prin
decretul de instituire a stă-
rii de urgență pe teritoriul
României care au ca efect

dameăîaîe. Prin notifica-
rea efectuată nivăl
Consiliului Europei, Roma-
nia respectă o procedură
care decurge din statutul
său de Parte Contractantă

rea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale",

În cadrul procedurii de
notificare a secretarului gene-
ral al Consiliului Europei, RO-
mânia a transmis textul De-
cretului nr. 195 din 16 martie
2020, precum si traducerea sa
în limba -engleză, evidențiază
sursa citată. Potrivit acesteia,
drepturile si libertčtile funda-
mentale al căror exercitiu se
limitează sunt mentionate în
cuprinsul articolului 2 al Decre-
tului Prezidențial emis în -16
martie.

de Ministerul Sănătătii, sin-
gura autoritate care are o
evidentă centralizată și ac-
tualizată la zi cu necesarul
spitalelor din România",

Conform sursei citate, „a-
paratele de testare rapidă sunt
sisteme portabile complet auto-

matizate, de generație nouă,
care utilizează tehnica RT-PCR
în vederea detectării genelor ce
indică prezenta virusului SARS-
COV-2”. „Datorită tehnicii re-
volutionare, aparatele au un
grad ridicat de precizie, elimină
riscul de contaminare și reduce
timpii de așteptare pentru obți-
nerea unui rezultat. Astfel de la
24 de ore timp de așteptare pe
aparate clasice, Ia 40 de minu-

te timp de asteptare pentru a-
flarea rezultatului unui test pe
aparatele de testare rapidă.
Procesul de testare implică:
prelevarea mostrelor din tractul
respirator superior care sunt a-
poi prelucrate într-un singur re-
cipient în vederea extragerii,
amplifichrii și analizării acidului
nucleic prezent pentru obține-
rea unui rezultat concludenf',
se arată în comunicatul citat.

CONSILIUL EUROPEI

OBLIGAȚIILE CONVENȚIEI
Grupul de Comunicare Strategicó (GCS) menționeazó, într-o precizare có în data

prevede aprobarea de cótre COE a acestor mósuri.

„Prin punerea la dispoziția
Consiliului Europei a între-
gului text al Decretului au
fost furnizate informațiile
necesare privind drepturile
și libertótile fundamentale

al căror exercitiu se limi-
tează în scopul exclusiv al
gestionării crizei generate
de răspândirea virusului
SARS-CoV-2, drepturi expli-
cit menționate în cuprinsul
art. 2 al Decretului Prezi-
dential. Totodată, notifica-
rea a inclus informatii pri-
vind contextul instaurării

stării de urgentă, fiind
subliniat caracterul
excepțional al măsurilor
luate, care privesc limita-
rea răspândirii virusului
SARS-CoV•2 și durata pen-
tru care a fost decretată
starea de urgentă”

În documentul GCS se mai
arată că pentru adoptarea u-
nor astfel de măsuri nu este ne-
cesaró obtinerea vreunei apro-
bčri de la Secretariatul Gener-
al al Consiliului Europei, statele
părți la Conventia europeanč
pentru apărarea drepturilor o-
mului si a libenčtilor fundamen-
tale având deplina libertate de
a adopta măsurile considerate nicare Strategică.

de cuviintč în astfel de situatii
excepționale, singura obligație
ce incumbă statelor părti fiind
de a informa pe deplin Secr eta-
riatul General despre adopta-
rea acestor măsuri.

„Facem precizarea că, potr -
vit art. 15 din Conventie, în cc z
de pericol public ce am 2-
nintă viata natiunii, orice Îrultă
Parte Contractantă poate lua
măsuri care derogă de la

strictč în care situatiao impuneși cu conditia ca aceste măsuri
să nu fie în contradictie cu alte
obligatii care decurg din drep-
tul internațional".

Pe cale de consecintč, pen-
tru adoptałea unor astfel de
măsuri nu este necesară obtine-rea vreunei aprobări de laSecretarul General al Con-
siliului Europei, statele părti laConvenție având deplina su-
veranitate de a adopta măsu-
rile pe care le apreciazč de cu-
viintč în astfel de situatii excep-
tionale Singura obligatie ce
incumbă autoritčtilor statelor
părti este de a informa pe de-
plin Secretarul General al Con-
siliului Europei despre măsurile
de această natură adoptate",
mai explică precizarea trans-
misă de către Grupul de Comu-
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de dolari, care să atenueze povara datoriilor
'e finalizează vn pachet menit să atenueze povara datoriilor în timpul pandemiei de coronavirus

urilor, ajutarea protejării
persoanelor sărace și vul-
nerabile”,

tii-
El a anunțat că fostul di-

rector de țară al Băncii Mon-

diale pentru SUA, Carole
Brookins, a murit în urma in-
fectării cu noul coronavirus.
Luna aceasta, Banca Mon-
dială (BM) a aprobat împru-
muturi și garanții de 14 mil-
iarde de dolari pentru a întă-
ri răspunsul medical la pan-
demie, suma fiind inclusă în

cei 160 miliarde de dolari a-
nunțați joi de Malpass.

Acesta a informat că insti-
tuția are în derulare 19 pro-
iecte care au legătură cu
pandemia, în 56 de țări, și în-
curaieazč alte instituții finan-
ciare internaționale să cofi-
nanțeze următoarele tranșe.

EUROPOL AVERTIZEAZĂ

INFRACTIONALITATEA

Potrivit sondajului, reali-
zat pentru agenția de presă
germană de YouGov, 54%
dintre cei peste 2.000 de res-
pondenți au mai degrabă o
părere pozitivă despre acțiu-
nile întreprinse de guvernul
condus de Angela Merkel. De
asemenea, 14% dintre partici-
panții la sondai s-au declarat

țiuni și doar 38% au spus că
sunt mai degrabă nemulțu-

miți, în timp ce 8% nu au dat
un răspuns. Ministerul Sčnč-
tătii al landului Bavaria a
confirmat primul său caz de
contaminare cu noul tip de
coronavirus pe 27 ianuarie.

La ora actuală, în Germa-
nia se înregistrează mai mult
de 43.000 de infectări și
peste 260 de decese cauzate

Guvernul german a im-
plementat măsuri fără prece-

dent pentru a stăvili propa-
garea virusului, printre care li-
mitarea contactelor dintre ce-
tčțenii săi. Bundesrat, camera
superioară a Parlamentului
german, urmează să voteze
vineri asupra bugetului de
urgență pentru finanțarea
pachetului de ajutor menit
să-i susțină pe cetățenii și oa-
menii de afaceri din Germa-
nia în timpul crizei coronavi-
rusului. Aceasta este ultima

aprobare necesară pentru a-
cest pachet în valoare de 156
de miliarde de euro, care a
trecut deja de camera infe-
rioarč, miercuri. Pachetul
include ajutor pentru servici-

„ile de sănătate și business,
precum și fonduri care să
acopere anticipata scădere a
veniturilor din taxe, în condiții-
le în care pandemia a afectat
foarte tare cea mai mare e-
conomie a Europei.

I China își închide
frontierele

China a raportat 55 de noi
contagieri cu coronavirus și
cinci decese în ultimele 24 de
ore, în contextul în care tara asi-
aticó se pregóteste sč-și închidă

năvire importate, re\ateazó vi-
neri dpa. Toate cazurile de îm-
bolnăvire raportate vineri, cu
excepția unuia, au fost înregis-
trate la persoane care se întor-
seseró din străinătate, potrivit
Comisiei Naționale de Sónč-

China a anunțat joi cč va
suspenda intrarea cetățenilor
altor țări care au vize valabile
si permise de rezidență, mă-
sura urmând să intre în vigoare
sômbótó. Tot joi, guvernul de la
Beijing a anunțat că va limita
drastic zborurile internaționale.

Fiecare companie aeriană
chineză și strČinč va putea să
opereze un singur zbor inter-
național pe sčptČmônČ între
China și orice altă țară, potrivit
Administrației Aviației Civile
din China (CAAC). La bordul
fiecărui avion, numărul de pa-
sageri nu poate depăși 75%
din capacitatea aeronavei. Pâ-
nă în prezent, China a raportat
oficial 81.340 de contagieri,
dintre care 3.292 decese și
74.588 vindecări.






