
Multi-Trans va relua
o parte din curse 
începând de luni
Acestea vor fi gratuite, 
iar autobuzele vor fi 
dezinfectate săptămânal 

lll pag.8

Pacienții cronici 
vor avea un 
compartiment 
separat în cadrul
Spitalului Județean

lll pag.2

Continuă seria
dezvăluirilor: 
cine este al patrulea
medic infectat 
cu COVID-19

lll pag.3

Covizii sunt creatorii ad-hoc de Covid 19. Ei sunt aparent
paşnici, deci cu atât mai periculoşi, şi se împart în mai multe ca -
tegorii, veţi găsi cu siguranţă şi altele decât cele pe care le judec
eu aici.
Covizii conspiraţionişti. Ei sunt, de pildă, deştepţii care citesc
pe diverse site-uri şi dau mai departe următoarea veste teribilă:
guvernele lumii capitaliste nesătule au creat virusul ăsta ca să-i

omoare pe bătrânii consumatori de pensii costisitoare. Că mor şi
tineri de 16 sau 30 sau 40 de ani, că mor pe capete oameni folosi -
tori unei societăţi capitaliste „nesătule” în Italia, Spania, SUA,
Anglia, Franţa, Germania, că nimeni nu poate crea un virus
prizat doar de o anume vârstă – amănuntele astea nu-i mai in-
teresează pe apologeţii conspiraţiilor universale. 

(dumitru manolăchescu) lll pag.3

Cum se reorganizează activitatea
Spitalului Județean, după două
„lovituri” COVID-19
Și clădirea principală, nu doar cea de Boli Infecțioase,
va primi pacienți infectați cu noul coronavirus

lllpag.2

Unitățile medicale din județ,
susținute prin donații 
de la oameni de afaceri 
și societatea civilă

lllpag.8

OFICIAL: 
Mai puține amenzi
pentru covăsneni,
în ultimele 
24 de ore
Valoarea totală a sancțiunilor
aplicate sâmbătă s-a ridicat la
85.000 de lei

lll pag.3
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EDITORIAL. Covizii 

Vechile „boli” ale birocrației,
față în față cu noul virus 
Covăsnenii care ies din izolare sau carantină trebuie să aștepte 
ca autoritățile să se pună de acord în interpretarea legii lll pag.5


