
„Omicron” se numeşte tulpina de virus SarsCov provenită 
din Africa de Sud. Specialiştii sunt circumspecţi să evalueze 
un anumit grad de pericol, dar înclină spre „mai periculos 
decât Delta”. Prin urmare, preşedinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, pare îngrijorată când se adresează 
euro penilor răsfăţaţi de soartă cu vaccinuri gârlă: „Vă rog 
să vă vaccinaţi cât mai repede posibil dacă nu aţi făcut-o 
şi să urmaţi regulile cunoscute pentru a vă proteja. Vacci-

narea cu un booster oferă o protecţie şi mai bună”.  
Nu se alarmează lumea ştiinţifico-politică degeaba, chiar 

dacă, după ce ne-am ars cu ciorbă, mai suflăm şi-n iaurt... 
Tulpina sud-africană e foarte contagioasă. De aici un pericol 
iminent, fatal cel puţin pentru România: prăbuşirea sistemului 
spitalicesc, aflat oricum pe buza prăpastiei. „Omicron” va 
umple cu oameni spitalele abia părăsite de „Delta”. 

(Dumitru Manolăchescu) lll pag.3
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EDITORIAL 

„Omicron”: noroc sau ghinion?

Consiliul Județean vrea  
să cumpere terenul pe care 
se află Centrul de Agrement 
„Csipkés” din Zăbala

Începând cu această săp-
tămână, copiii covăsneni 
înscriși la o unitate de în vă -
țământ pot beneficia de tes-
tare gratuită pentru detec-
tarea infectării cu virusul 
SARS-COV-2. Procedura de 
testare are nouă pași, con-
form unui ghid publicat de 
Inspectoratul Școlar Județean 
(IȘJ) Covasna.  

Săptămânal, pentru a se 
realiza testarea elevilor și pre -
școlarilor din județul Covasna 
este nevoie de 64.000 de teste, 
a transmis inspectorul școlar 
ge neral Kiss Imre.    lll pag.5

IȘJ Covasna: 9 pași care trebuie 
urmați pentru testarea  
COVID-19 a copiilor
În județ au ajuns 81.000 de teste; o parte au fost distribuite în școli,  
iar restul vor fi trimise luni 

Consiliul Județean Covasna 
a început demersurile pentru a 
cumpăra terenul pe care se află 
Centrul de Agrement „Csipkés” 
din Zăbala. Autoritățile spun că 
își doresc să reabiliteze și să mo-

dernizeze locația, astfel încât să 
extindă facilitățile de recreere și 
tineret din județ, dar și că până 
acum nu au putut să facă acest 
lucru, tocmai pentru că nu dețin 
acest teren.               lll pag.2

Rata de răspândire 
a coronavirusului 
în județ,  
sub 2/1.000 

În ultimele trei zile din săptămâna tre-
cută incidența virusului SARS-COV-2 a 
scăzut constant în județ, ajungând dumi-
nică la 1,90/1.000. Per total, în această 
perioadă de timp au fost înregistrate 101 
cazuri noi de COVID-19.   lll pag.3

Zi dedicată culturii, în mediul 
online, de 1 Decembrie lll pag.4

Demersuri pentru mutarea 
sediului CAS Covasna 

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) 
Co vasna face demersuri pentru a-și muta 
sediul într-o altă locație din Sfântu Gheor -
ghe. Pe lângă faptul că în prezent spațiul 
este greu accesibil persoanelor cu dizabi-
lități, nici condițiile de lucru pentru an-
gajați nu sunt potrivite, a spus directorul 
Dragoș Tatu.          lll pag.2

Doar 27 de unități  
școlare mai rămân  
în sistem online          lll pag.5

Peste 520.000 de lei de la 
municipiul Sfântu Gheorghe 
pentru Spitalul Județean  

Consiliul Județean Covas-
na a aprobat în ședința de 
joi, 25 noiembrie, o nouă rec-
tificare bugetară care privește 
Spitalul Județean. De această 
dată, este vorba despre o 
sumă de 523.000 de lei, bani 
oferiți de municipiul Sfântu 
Gheorghe.        lll pag.3

Versiune nouă a aplicaţiei 
Check DCC pe dispozitivele 
Android           lll pag.6

Sepsi OSK, doar remiză  
cu Chindia           lll pag.2
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