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Vreme
călduroasă
Meteorologii au

realizat prognoza
vremii până pe 13
septembrie. Potrivit
acesteia, câteva zile,
vremea va fi caniculară
la amiază, cu medii ale
maximelor între 34 și
36 de grade. I.Ivănoiu

În intervalul 3 – 8 sep-tembrie vor fi ușoare varia-/ii termice, între 30 și 32 degrade, după care se va răcitreptat, astfel că media re-gională va ajunge la 26 degrade. Regimul termic noc-turnvaaveaotendin/ăderă-cire ușoară până pe 8 sep-tembrie, cu medii de 16–18grade, apoi aceasta se va ac-centua, minima mediatăatingând 12 grade. Instabi-litatea atmosferică va fi ac-centuată în 4 septembriecând se vor semnala averse,apoi probabilitatea de apa-ri/ie a acestora va fi în scă-dere.

Deși mul/i s-au plicti-sit de pandemie, noulcoronavirusesteîncon-tinuare responsabil în/ara noastră de supra-aglomerareasec/iilordeterapie intensivă –aproape500paturiocu-pate cu pacien/i COVID-19,cașidedecesulzilnica zeci de persoane. Por-tulmăștiiestefoarteim-portant.Utilizareamăștiide către toată lumea –„universal masking”, arbloca imediat circula/iavirusului.Sintetizezmaijos câteva mesaje cheie:Masca rămâne scutulnostru de apărare.Deciden/ii economicitrebuie să acorde prio-ritate tranzac/iilor cumăști și dezinfectant!La elevi, masca tre-buie adaptată la dimen-

siunile faciale!Dacă toată lumeapoartă masca, noul co-ronavirus are interdi-c/ie de circula/ie!La fel de importanteca utilizarea măștii suntdezinfectarea mâinilorși a suprafe/elor, res-pectiv distan/area so-cială.Un articol recent pu-blicat săptămâna trecu-tă în prestigioasă revis-tamedicalăJAMA–Jour-nalofAmericanMedicalAssociations, coreleazădistan/areasocială,den-sitateapopula/ieișitem-peratura cu reproduce-rea SARS-CoV-2.Știm că vizitele inuti-le cresc riscul contami-nării. Putem discuta latelefon, putem lucra ladomiciliu pe laptop.

Mai știm că în zonelecu densitate mare a po-pula/iei transmitereaestemaiintensădecâtînzonele rurale. Jude/ulArgeș are o densitatepeste medie, oameniisunt activi și circulă. Deaceea, trebuie să fimprecau/i în continuare.Observ că numărul ar-geșenilor care poartămasca este în creștere,ceea ce este îmbucură-tor.Deasemenea,noulco-ronavirus SARS-CoV-2

estetermorezistent.Re-zistând la căldură, el setransmite și în perioadaverii.Totuși,contagiozi-tateamaximăestelafrig.La nivelul actual ridicatal pandemiei, o scăderecu 50% a vizitelor deafacerineesen/ialeadusla o scădere de 46% atransmiterii SARS-CoV-2. Transmiterea are locși la temperaturi ridica-te, dar atinge cele maimari cote la temperatu-rile sub zero grade.Variabilele expunerii

au fost practica dista-n/ării sociale, bazată pemișcarea zilnică înre-gistrată de telefonul ce-lularșimodificărilepro-centuale la vizitele deafacerineesen/iale;den-sitateapopula/iei;unin-dicator zilnic de tempe-ratură care încorporea-ză temperatura și umi-ditatea.Co-variatelecon-siderate că poten/iali„confounders” au incluspropor/ia de reziden/ipeste 65 de ani – adicăvârstnicii, cu veniturisub 200% din nivelulde sărăcie, și cu diabet.
Concluziile studiu-

lui sunt:- distan/a socială re-dusă, densitatea mare apopula/iei și vremearece sunt asociate cutransmiterea crescută aSARS-CoV-2- reducerea vizitelorde afaceri neesen/ialeare un impact dramaticasupra transmiterii lanivel pandemic- transmiterea a cres-cutlavremereceșiască-zut la vreme caldă, decirela/iaafostnon-lineară

Perspective:acestere-zultate sunt congruentecu cele dintr-un studiuanterior efectuat caredemonstrează transmi-terea crescută a SARS-CoV-2 la latitudine nor-dică. Acestea produc în-grijorare că lunile Ia-nuarieșiFebruarie2021vor fi problematice înSUA, mai ales dacă exi-gen/a măsurilor de dis-tan/aresocialăvascădea.Cred că și autorită/iledelaBucureștiartrebuisă fie atente la acest as-pect. Studii ulterioarecare să estimezeimpac-tulpracticilor„universalmasking” și „telecom-muting” vor fi necesarepentru a informa deci-den/ii politici.
În final, vreau să su-
bliniez că alături de

portul măștii, de-
zinfectarea mâini-
lor și distan'area

socială, este impor-
tant să creștem ro-
buste'ea organis-
mului prin activi-

tate fizică adaptată
condi'iei organis-
mului, somn sufi-
cient, alimenta'ie

variată care să con-
'ină toate princi-
piile alimentare,

mai ales vitaminele
C și D, ca și ionii de
magneziu și zinc.

Conf. dr. univ. Adrian Tase:

Transmiterea COVID-19
crește la vreme rece!
Conferen'iar doctor universitar Adrian

Tase continuă seria articolelor și vine cu
noi informa'ii despre COVID-19, virusul care
s-a răspândit în întreaga lume. În edi'ia de
astăzi, prezintă un studiu publicat într-o
prestigioasă revistă din SUA, care arată că
temperaturile, distan'area socială și
densitatea popula'iei au legătură cu
transmiterea virusului.


