Liderul presei sălăjene

Lidl vine în Șimleu

Concernul german Lidl va deschide, peste
aproximativ un an, un supermarket în Șimleu
Silvaniei, primele documente în vederea ridicării
construcţiei fiind elaborate de administraţia
orașului.
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Cifra Zilei:

Vaccinare anti-Covid fără
programare

36

de autorizații de constuire pentru
clădiri rezidențiale noi au fost
eliberate în Sălaj în luna februarie
Covid 19 în Sălaj,

Două decese și zeci de
cazuri noi de infectare
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Începe Recensământul
General Agricol
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Augusta Teşinschi
Persoanele care doresc să se vaccineze antiCOVID se pot prezenta în centrele de vaccinare, fără
o programare prealabilă. Imunizarea fără programare
este valabilă începând de sâmbătă, 8 mai. Potrivit
Instituţiei Prefectului Sălaj, persoanele cu vârsta de
peste 60 de ani se pot prezenta oricând, în intervalul
orar de funcţionare a centrului (-20), iar persoanele

Opinia cititorului
“Opinia cititorului” este o
rubrică pe care o punem la
dispoziţia cititorilor noştri care
doresc să ne sesizeze cu privire
la situaţii, întâmplări, probleme
sau anumite dificultăţi prin care
trec şi care interesează

cu vârsta de până la 60 de ani, începând cu ora 14. Se
poate opta pentru tipul vaccinului în funcţie de
fluxurile existente în centre: Zalău-Pfizer, Astra
Zeneca; Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei,
Hida, Șărmăşag şi Ileanda–Pfizer, respectiv CrasnaModerna.
De
asemenea,
în
funcţie
de
disponibilitatea dozelor de vaccin, se pot aloca
numere de ordine, persoanele programate având
prioritate la vaccinare.

comunitatea din care fac parte.
Aceştia au, aşadar, în paginile
ziarului nostru, un spaţiu în
exclusivitate dedicat lor.
Aşteptăm cu interes mesajele
sau scrisorile dumneavostră la
adresa de mail
redactie@magazinsalajean.ro, sau
prin poştă, la adresa ziarului: str.
Nicolae Titulescu nr. 1, Zalău.

Finanțări de la Consiliul
Județean pentru activități
sportive și recreative
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Trafic restricționat pe
strada Gheorghe Doja,
sâmbătă
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.9266;
USD 4.0881;
100 HUF 1.3742;

GBP 5.6915;
CAD 3.3386;
XAU 235.7106;

