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Poluarea favorizeazã
pandemia

de Coronavirus

D
in primele clipe ale edu-
caþiei instituþionalizate,
oamenii învaþã cã aerul
ºi apa reprezintã ele-
mentele esenþiale ale
vieþii. Aerul trebuie sã
fie curat, sã conþinã fo-

arte puþin dioxid de carbon – CO2 – ºi
sã nu conþinã alte elemente chimice
cum ar fi pulberi de metale ºi alte ma-
teriale, iar apa trebuie sã fie curatã, ne-
poluatã, neinfestatã.

Ambele elemente sunt vitale ºi în
actuala luptã împotriva pandemiei Co-
vid-19. Spãlatul pe mâini, ºi nu numai,
reprezintã modalitatea de prevenþie

cea mai simplã pentru evitarea infectã-
rii cu noul coronavirus – Sars-Cov 2 ºi
a îmbolnãvirii. Specialiºtii mai reco-
mandã sã bem, în aceastã perioadã, cât
mai des apã, ori de câte ori ne simþim
gura uscatã.

Oamenii de ºtiinþã susþin cã un rol
important îl are ºi calitatea aerului,
pentru cã, în fond, este vorba despre o
afecþiune a aparatului respirator. Cu
cât aerul este mai poluat, cu atât
creºte riscul ca pacienþii cu afecþiuni
respiratorii sã contracteze coronavi-
rusul ºi sã îºi agraveze starea de sãnã-
tate. Specialiºtii susþin cã particulele
de praf din aerul poluat nu afecteazã

doar starea celor bolnavi, ci îi poate
îmbolnãvi ºi pe cei sãnãtoºi, deoarece
ele poartã pe o perioadã mai lungã ºi
pe o distanþã mai mare noul coronavi-
rus.

Problema respectivã devine acutã
dacã þinem cont de ce s-a întâmplat la
sfârºitul sãptãmânii trecute.

Cotidianul francez Le Parisien
titra, în urmã cu trei zile, cu litere de-o
ºchioapã, cã poluarea creºte riscul de
contractare a Covid-19, iar în artico-
lul respectiv erau incluse opiniile
ºtiinþifice ale unor specialiºti din He-
xagon.

În aceeaºi dimineaþã, principalele

televiziuni din þara noastrã au deschis
jurnalul de ºtiri cu informaþia unei gra-
ve poluãri a municipiului Bucureºti în
noaptea de joi spre vineri.

În cazul particulelor mari de praf,
am avut depãºiri cu peste 1200% ale li-
mitelor maxim admise. Poluarea a cre-
scut în condiþiile în care strãzile Capi-
talei sunt aproape pustii de miercuri,
de când a intrat în vigoare Ordonanþa
Militarã nr.3, ºi multe activitãþi sunt
suspendate din cauza pandemiei de
coronavirus.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Moment de respiro la BVB
lDragoº Cabat, analist CFA: “Existã persoane care vor sã facã
speculaþii ºi probabil cã între acestea sunt ºi din cei care vor
câºtiga, dar majoritatea va pierde”l Lucian Isac, Estinvest:
“Companiile din sectorul farmaceutic ºi energetic sunt de luat în
calcul, în aceastã perioadã”l“Este de preferat ca investitorii sã
nu intre deodatã cu întreaga sumã disponibilã în piaþã, ci sã facã
achiziþii în mod constant”, spune directorul de la Estinvest

Bursa de Valori Bucureºti (BVB) a
avut parte de un moment de respiro
sãptãmâna trecutã, dupã
cãderile puternice din ulti-
ma perioadã, toþi indicii
marcând creºteri ale cota-
þiilor. Avansurile au fost
situate între 0,55% pentru
BET-FI, al sectorului fi-
nanciar, care a încheiat se-
siunea de tranzacþionare
de vineri la 38.726,84 de
puncte ºi 2,78% pentru
BET-NG, ce reflectã evoluþia sectoru-
lui energetic ºi utilitãþilor, care s-a
apreciat pânã la 574,92 de puncte.

BET, referinþa pieþei noastre de capi-

tal, a încheiat sãptãmâna la 7.528,93
puncte, echivalentul unei creºteri de

2,47% faþã de ºedinþa din
20 martie, ºi rãmâne în “te-
ritoriul ursului”, ca de al-
tfel întreaga noastrã piaþã,
toþi indicii situându-se cu
mai mult de 20% sub ma-
ximele recente. Sunt
creºteri ºi volatilitãþi mult
mai reduse faþã de cele din
pieþele europene ºi din Sta-
tele Unite, care au cunos-

cut avansuri sãptãmânale importante.

ANDREI IACOMI
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ANALIZÃ GENETICÃ

Coronavirusul nu a fost
creat în laborator
lKristian Andersen, coordonatorul analizei: ”Datele genetice
aratã într-un mod de necontestat cã SARS-CoV-2 nu provine
dintr-o tulpinã de virus existentã anterior”l Robert Garry,
autor al studiului: ”Acesta nu este un virus pe care cineva l-a
conceput ºi împrãºtiat. Are prea multe caracteristici distincte,
dintre care unele sunt contra-intuitive”l Cea mai apropiatã
rudã de SARS-CoV-2 provine de la liliac, potrivit analizei

Pandemia de coronavirus a fost cau-
zatã de un virus natural, nu de unul cre-
at într-un laborator, conform unui stu-
diu de specialitate realizat luna aceasta
de Nature Medicine, pre-
luat de Science News.
Analiza codului genetic al
noului virus dezvãluie cã
SARS- CoV-2, care a pro-
vocat boala Covid-19 (co-
ronavirus disease 2019), nu
este o încruciºare a unor vi-
rusuri cunoscute, aºa cum
era de aºteptat dacã era cre-
at de om. Acest virus are
trãsãturi neobiºnuite, care au fost identi-
ficate recent doar la pangolini (furnicari
cusolzi), ceea ce aratã cã virusulprovine
din naturã, potrivit raportului.

Kristian Andersen, cel care a coor-

donat realizarea analizei, este cercetã-
tor în boli infecþioase la Institutul
Scripps Research din La Jolla, Califor-
nia, iar la momentul la care a auzit

pentru prima datã despre
coronavirusul ce a provo-
cat un focar în China, s-a
întrebat de unde provine
acesta. Iniþial, cercetãtorii
au crezut cã virusul s-a
rãspândit prin infecþii re-
petate care au trecut de la
animalele vândute într-o
piaþã de fructe de mare
din Wuhan, China, la

oameni ºi apoi a fost transmis de la
persoanã la persoanã.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

BNR A SCOS UN PISTOL CU APÃ PENTRU A
STINGE VÂLVÃTAIA

Tiparniþa nu poate repara
dezastrul lãsat în urmã de
politicile economice din
ultimele decenii

În ziua în care întrebam în
BURSA când va porni tiparniþa
ºi Banca Naþionalã a României,
instituþia monetarã a statului no-
stru a publicat un comunicat de
presã referitor la deciziile adop-
tate în ºedinþa extraordinarã de
politicã monetarã, printre care se
afla ºi achiziþia titlurilor de stat
de pe piaþa secundarã prin tipãrire.

Din pãcate, pentru acest program de
relaxare cantitativã nu a fost comuni-
catã nici valoarea achiziþiilor ºi nici

perioada de aplicare, ceea ce
aratã cã Banca Naþionalã nu
cunoaºte dimensiunea proble-
mei ºi nici nu are încrederea în
eficienþa tiparniþei.

Poate cã acesta este ºi moti-
vul pentru care s-a omis ºi un
aspect deosebit de important
privind transparenþa, respectiv

publicarea cel puþin sãptãmânalã a
operaþiunilor din cadrul programului
de relaxare cantitativã.
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