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RãspândireaCoronavirus
seopreºtedupã70dezile
lAcest lucru, indiferent dacã se aplicã sau nu mãsuri de izolare a populaþiei

P
ublicaþia online Times of
Israel a publicat recent
concluziile unui studiu al
lui Isaac Ben-Israel, pro-
fesor la Universitatea Tel
Aviv ºi preºedinte al
Consiliului Naþional pen-

tru Cercetare ºi Dezvoltare din Israel,
unde se aratã cã numãrul cazu-
rilor noi de infectare cu
COVID-19 atinge un maxim
dupã circa 40 de zile de la de-
tectarea primelor cazuri, iar
dupã circa 70 de zile numãrul
cazurilor noi ajunge aproape
de zero.

Deosebit de important, dar ºi
controversat, este faptul cã aceastã
evoluþie nu depinde de aplicarea unor
mãsuri guvernamentale de combatere
a noului coronavirus, cum ar fi izola-
rea completã la domiciliu a
persoanelor ºi închiderea economiei.

Profesorul Ben-Israel a acordat un
interviu pe aceastã temã unui post de
televiziune din Israel, iar concluziile
sale au fost puternic criticate, în direct,
de profesorul Gabi Barbash, director
de spital ºi fost director general în ca-
drul Ministerului Sãnãtãþii din Israel.

Din punct de vedere al reflectãrii în
presã a analizei profesorului israe-
lian, atacurile sunt uºor de justificat,
având în vedere cã Isaac Ben-Israel
nu are nicio specializare medicalã,

însã studiul sãu se concentreazã ex-
clusiv asupra evaluãrii din punct de
vedere statistic al evoluþiei. Publica-
þia Times of Israel îl prezintã drept
matematician, analist ºi fost general
în armata Israelianã.

În biografia de pe site-ul Universitã-
þii Tel Aviv se aratã cã a studiat mate-

matica, fizica ºi filosofia la Uni-
versitatea Tel Aviv, unde a obþi-
nut ºi doctoratul în 1988.

Isaac Ben-Israel s-a înrolat în
Israel Air Force (IAF) în 1967 ºi
s-a retras din armatã în 2002 cu
gradul de general-maior. A fost
director de cercetãri operaþiona-
le în IAF ºi apoi director de cer-

cetare-dezvoltare în Israel Defence
Forces (IDF).

Din 2002, Isaac Ben-Israel este pro-
fesor la Universitatea Tel Aviv, iar din
2005 este ºi preºedinte al Agenþiei
Spaþiale Israeliene. Din 2010, profeso-
rul Ben-Israel este ºi preºedinte al
Consiliului Naþional pentru Cercetare
ºi Dezvoltare din Israel.

În studiul sãu, “The end of exponen-
tial growth: The decline in the spread
of coronavirus”, publicat tot pe site-ul
Times of Israel, profesorul Isaac
Ben-Israel încearcã sã determine dacã
evoluþia numãrului infecþiilor are
caracter exponenþial.

Datele analizate sunt cele referitoare
la numãrul total de persoane infectate ºi

la numãrul cazurilor zilnice noi din mai
multe þãri, printre care se regãsesc Sta-
tele Unite, Marea Britanie, Suedia, Ita-
lia, Israel, Elveþia, Franþa, Germania,
Spania, Taiwan ºi Singapore.

“Existã un declin al numãrului de
infecþii chiar ºi în þãrile care nu au izo-
lat populaþia la domiciliu sau au pla-
sat-o în carantinã, iar acest declin este
similar celui înregistrat în þãrile care
au apelat la izolare ºi carantinã”, se
aratã în lucrare. Concluzia profesoru-
lui Ben-Israel este cã “nu se poate
vorbi despre o evoluþie exponenþialã a
infecþiilor cu noul coronavirus”.

În interviul acordat unei agenþii lo-
cale de ºtiri, profesorul Ben-Israel a re-
cunoscut cã nu ºtie de ce virusul are un
model similar de evoluþie atât pentru
þãrile care au aplicat mãsuri de izolare,
cât ºi pentru cele care nu au aplicat
mãsuri de combatere.

“Poate existã o legãturã cu situaþia
climaticã sau poate cã virusul are pro-
priul sãu ciclu de viaþã”, a declarat pro-
fesorul israelian.

Întrebat despre rata extrem de mare a
mortalitãþii din Italia, de circa 12%,
Ben-Israel a declarat cã “sistemul me-
dical din Italia are propriile sale proble-
me, fãrã nicio legãturã cu noul corona-
virus” ºi a amintit cã “un colaps s-a
înregistrat ºi în 2017 din cauza gripei”.

În apariþia la televiziune alãturi de
doctorul Gabi Barbash, profesorului

Isaac Ben-Israel i s-a cerut sã explice
situaþia din New York. “Ultimele date
aratã cã nu existã deviaþii semnificati-
ve de la modelul de evoluþie al virusu-
lui” a fost rãspunsul sãu, deoarece
“numãrul cazurilor noi a atins un ma-
xim ºi a intrat pe o traiectorie
descedentã tot dupã circa 40 de zile”.

Oare evoluþia cazurilor de infectare
cu noul coronavirus din þara noastrã
respectã modelul indicat în studiul
profesorului de la Universitatea Tel
Aviv? Se pare cã da, cel puþin conform
datelor de la Centrul Naþional de Su-
praveghere ºi Control al Bolilor Tran-
smisibile (CNCSBT), care publicã zil-
nic situaþia infecþiilor cu noul corona-
virus la nivel global (www.cnscbt.ro/
index.php/situatia-la-nivel-global- ac-
tualizata-zilnic).

Primul caz a fost înregistrat în 27 fe-
bruarie 2020, iar în 23 aprilie 2020 au
fost raportate 9.710 cazuri (vezi grafi-
cul 1).

Aici s-a ajuns dupã o creºtere expo-
nenþialã în primele 29 de zile (vezi gra-
ficul 2), care s-a transformat în
creºtere liniarã în urmãtoarele 28 de
zile (vezi graficul 3).

Dacã ar fi continuat creºterea expo-
nenþialã pânã în prezent, atunci numã-
rul cazurilor nu ar fi fost 9.710, ci ar fi
ajuns pânã la circa 1,26 de milioane,
adicã de peste 130 de ori mai mare.

(continuare în pagina 12)

Redeschidereaºcolilor, între
coronavirus, lipsadotãrilor ºipoliticã

Milioane de oameni (elevi, profe-
sori, pãrinþi, bunici) aºteaptã soluþia
guvernului pentru finalizarea anului
ºcolar 2019-2020. Au fost avansate
câteva scenarii, s-au demarat consul-
tãri cu specialiþºtii în domeniu, se fac
promisiuni, dar, deocamdatã, nu este
nimic concret. Lipsa dotãrilor - acces
la internet ºi la dispozitive care sã asi-
gure participarea la cursurile online -
blocheazã multe dintre posibilele so-
luþii. Politicienii nu rateazã momentul
sã mai facã puþinã campanie, mai
mult sau mai puþin mascatã. Indife-
rent de ce soluþie se va gãsi este clar
pentru toatã lumea cã procesul de
învãþãmânt a fost grav afectat, iar ele-
vii vor avea foarte mult de recuperat
în urmãtorul an ºcolar.

Ministrul Educaþiei, Monica Ani-
sie, anunþã cã autoritãþile vor lua o de-

cizie  privind  reluarea  cursurilor  în
ºcoli, grãdiniþe ºi universitãþi numai
dupã o consultare cu specialiºtii din
domeniul sanitar ºi spune cã aceasta va
avea la bazã în primul rând grija pentru
sãnãtatea preºcolarilor, elevilor ºi stu-
denþilor.

Anisie afirmã cã existã douã scena-
rii: unul conform cãruia anul ºcolar ar
urma sã se termine aºa cum a fost pro-
gramat iniþial, iar al doilea care preve-
de prelungirea cu o sãptãmânã a anului
ºcolar 2019-2020: “Trebuie sã ne
gândim întâi de toate la siguranþa ºi sã-
nãtatea copiilor noºtri. Atunci când
vom lua decizia revenirii la cursuri tre-
buie sã luãm toate mãsurile în aºa fel
încât copiii sã fie în siguranþã. (...)

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

FORUMUL ECONOMIC MONDIAL:

Corupþia nu-ºi are locul în
redresarea economiei, dupã
pandemia de Covid 19
l Transparency International: “COVID-19: Furtuna
perfectã pentru corupþi?”

Guvernele, întreprinderile, organi-
zaþiile societãþii civile ºi cetãþenii se
confruntã în prezent cu o provocare
fãrã precedent, în condiþiile în care li
se cere sã dea dovadã de rezistenþã, re-
spectiv sã gãseascã mãsuri eficiente
pentru rezolvarea implicaþiilor pande-
miei de coronavirus (COVID-19).

În situaþia în care aceastã crizã pune
presiune pe sistemele de sãnãtate, pe si-
guranþa oamenilor ºi pe economie, Fo-
rumul Economic Mondial (WEF) atrage
atenþia cã este imperativ ca transparenþa
ºi responsabilitatea sã rãmânã în centrul
rãspunsului global, mai ales cã aceastã
generaþie va fi judecatã cu privire la mo-
dul în care a gestionat criza ºi a creat o
nouã ordine socialã ºi economicã.

“Lupta împotriva corupþiei trebuie
consideratã mai degrabã o valoare
decât o prioritate, deoarece prioritãþile
pot fi supuse arbitrajului în cadrul com-

paniilor”, spune Patrick Pouyanné,
preºedintele - director executiv al com-
paniei petroliere franceze Total SA,
care este ºi co-preºedinte al Parteneria-
tului WEF Împotriva Corupþiei.

Liderii mondiali trebuie sã facã apel
la cooperare globalã, la multilatera-
lism incluziv ºi la parteneriate inova-
toare ca sã stopeze pandemia ºi sã li-
miteze impactul uman ºi economic,
dar acest lucru se poate întâmpla nu-
mai dacã cetãþenii vãd transparenþã,
integritate ºi încredere în modul în
care funcþioneazã guvernul ºi compa-
niile, potrivit WEF.

Sursa citatã spune cã, din pãcate,
corupþia înfloreºte adesea în momente
de incertitudine ºi ea poate submina
rãspunsul la pandemie.

A.V.

(continuare în pagina 12)
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INDICATORII PMI:

Economiile din zona euro,
în cãdere liberã
l Prãbuºire a activitãþii economice ºi în Statele Unite
lTrimestrul al doilea reprezintã vârful pandemic în
majoritatea þãrilor din emisfera nordicã

Economiile dezvoltate din zona
euro sunt în colaps din cauza mãsurilor
aplicate de autoritãþi pentru limitarea
rãspândirii noului coronavirus, au re-
levat indicii Purchasing Manager’s
Index (PMI) pentru regiune publicaþi
ieri, indicatorii atingând un nou nivel
minim istoric, prãbuºirea activitãþii
economice fiind peste aºteptãrile ana-
liºtilor.

Activitatea economicã din economia
zonei euro aproape cã a încetat cu totul

în luna aprilie, indicele PMI compozit
elaborat de IHS Markit pentru luna co-
respunzãtoare, vãzut ca un indicator de
încredere al sãnãtãþii economiilor euro-
pene, înregistrând o valoare dramaticã
de 13,5 puncte, cea mai scãzutã de când
se fac aceste mãsurãtori, confirmând
recesiunea adâncã ºi deteriorarea acti-
vitãþii faþã de luna martie.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 8)

Stîlpii societãþii... alandala
Mãrturisesc fãrã reþinere, zilele tre-

cute, pe mãsurã ce scriam rîndurile
editorialului ”Societatea alandala ºi
duºmanii ei” (Bursa, 10 aprilie), sor-
beam în acelaºi timp, cu nesaþ, din
cupa cu speranþã: cît aº fi eu de pesi-
mist ºi nu sunt!, îmi ziceam
fãcîndu-mi singur curaj, reali-
tãþile României nu au cum sã
se muleze pe modelul creio-
nat, mai mult de 65-75%. În
definitiv, un grad de coerenþã,
fie el ºi minim, trebuie sã exi-
ste oriunde ºi oricînd pentru ca
lucrurile sã rãmînã în picioare,
sã funcþioneze, sã se îmbuce. Aºa-mi
trebuie dacã întorc spatele realitãþii ºi
ignor, fie ºi cu bunã intenþie, puterea
Haosului, din care se poate naºte orice,
pe cea a Hazardului ºi a Întîmplãrii,
care pot potrivi lucurile mai de minune
decît planul cel mai mãreþ al Raþiunii!
Între timp, acul de pe cadranul care
mãsoarã gradul de izomorfism dintre

modelul înfãþiºat ºi realitate bate, scu-
turat de frisoane, spre 98... 99%!!!

Sã pornim de la exemplu. Deþinãto-
rul uneia dintre cele mai importante
funcþii publice, Preºedintele Rom-
âniei, iese radios ”pe sticlã”, mai ieri,

alaltãieri ºi ne anunþã: ... gata...
nu mai e mult pînã departe... tot
rãul spre bine... dupã 15 ale lui
Florar începe drumul înapoi, cã-
tre normalitatea (??!!) de care
ne-au desprins brusc ºi nemilos
blestematul de coronavirus ºi
epidemia pe care a provocat-o.
Se vor ridica interdicþiile de de-

plasare... aveþi însã grijã, trebuie sã ne
pãzim fiecare ºi unul pe celãlalt, ma-
sca va fi obligatorie. A doua zi, acelaºi
personaj, ”deþinãtorul uneia dintre
cele mai importante funcþii publice din
România” iese din nou pe sticlã, dar cu
o faþã îngheþat-îngrijoratã ºi ne anun-
þã... la loc comanda.

(continuare în pagina 3)

CORNEL
CODIÞÃ


