Zero gust, zero aport vitaminic
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Tomatele fără gust și cele cu țugui:
adevărul despre unele roșii
din piețe și magazine
PAGINA 4

Liderul presei sălăjene

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Vineri,
7 August 2020

nr. 141
(5.706)

2,5 lei

8
pagini

www.magazinsalajean.ro

Şcoala începe în 14 septembrie,

Trei scenarii de aplicare a
restricțiilor în noul an școlar
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Se fac angajări!

Persoanele cu studii medii
sunt la mare căutare de
angajatori
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Șase cazuri noi de Covid-19
în Sălaj
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APIA Sălaj acordă ajutorul
pentru motorină
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Augusta Teşinschi

Președintele Klaus Iohannis a anunţat
scenariile după care vor fi aplicate restricţiile
în noul an școlar, care va începe, conform
ultimelor anunţuri oficiale, în această toamnă.
’’În 14 septembrie începe noul an școlar
preuniversitar. Decizia de începere a școlii se
descentralizează’’. Acesta este anunţul pe care
l-a făcut președintele ţării, miercuri, 5 august,
într-o conferinţă de presă. Pentru majoritatea
elevilor, aceasta înseamnă că vor merge fizic la
școală. Pentru a ţine cont de impactul
pandemiei, în fiecare școală, localitate, au fost
elaborate trei scenarii, în funcţie de numărul
de bolnavi din localitate. Primul scenariu este
cel verde. Este vorba despre localităţile în care

au fost raportate mai puţin de o persoană cu
Covid-19 în ultimele 14 zile, situaţie în care
toţi elevii merg la școală. Un alt scenariu este
cel galben în care o parte din activităţi vor avea
loc în școală și o parte în online în situaţia în
care în localitate vor fi raporatate un număr de
îmbolnăviri cuprins în medie între 1-3
persoane în ultimele 14 zile. De asemenea,
există și scenariul roșu în care niciun elev nu
va merge la școală dacă în localitate au fost
raportate în medie peste trei cazuri de
îmbolnăvire cu Covid-19 în ultimele 14 zile.
Astfel, în funcţie de situaţia locală, se va decide
cum va funcţiona programul școlar. În prezent,
majoritatea localităţilor se află în scenariul
verde, câteva sute în scenariul galben și circa 50
în scenariul roșu.
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