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ZIAR NAŢIONAL

PUBLICAŢIE  PERIODICĂ  A  CONFEDERAŢIEI 
NAŢIONALE  A  SINDICATELOR  DIN  MOLDOVASindicatele susțin implementarea 

învățământului dual
Femeia are un rol important 
în mișcarea sindicală modernăp.2 p.3

Actual

Număr record 
de accidente  
de muncă
Potrivit Inspectoratului de 
Stat al Muncii, de la începutul 
anului, s-au produs aproa-
pe 100 de accidente, în care 
au decedat 21 de persoane. 
Asta înseamnă că numărul 
s-a dublat.  

Sporuri  
salariale 
Parlamentul a aprobat, re-
cent, în lectură finală, proiec-
tul de modificare a Codului 
muncii, a Legii salarizării și 
Legii salarizării în sectorul 
bugetar, pentru a motiva 
salariații care muncesc în 
condiții cu risc sporit pentru 
sănătate. 

Sfaturile  
economistului și 
ale avocatului

Inegalitatea  
dintre femei  
și bărbați  
s-a acutizat 
Este concluzia Indexului  
Egalității de Gen 2021, un 
studiu anual care măsoară 
nivelul egalității de gen în 
domenii precum sănătate, 
piața muncii, politică și ac-
cesul la resurse. 

Pe 15 martie 
este Ziua Mondială 
a Drepturilor  
Consumatorilor.
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Nu există motive de îngrijorare la imunizarea cu vaccinul AstraZeneca

Sistemul medical intră în colaps, 
vaccinarea este imperios necesară 

Medicii trag un semnal de alar-
mă și spun că noua tulpină britanică 
face ravagii în Republica Moldova. 
Țara noastră înregistrează tot mai 
multe cazuri de infectări cu virusul 
SARS-COV-2, iar formele bolii sunt 
tot mai grave. În condițiile în care 
sistemul medical este epuizat până 
la refuz, iar locuri în secțiile de tera-

pie intensivă nu mai sunt, specialiștii 
spun că singura noastră salvare este 
vaccinarea în masă a populației.

Potrivit medicilor, deși Repu-
blica Moldova nu are laboratoare 
care ar depista prezența noii tulpini 
britanice, numărul mare de cazuri 
de Covid-19, formele tot mai gra-
ve ale bolii, dar mai ales, infectarea 
în masă a copiilor, atestă prezența 
noii tulpini în Republica Moldova. 
Specialiștii spun că sistemul medi-
cal nu mai face față numărului mare 

de îmbolnăviri, iar vaccinarea este 
singura soluție de a depăși criza sa-
nitară de proporții în care ne aflăm.

Mai mult, medicii consideră ne-
justificată reticența unor angajați ai 
spitalelor de a se imuniza cu vacci-
nul AstraZeneca și spun că această 
reticență ar putea știrbi și din încre-
derea populației.

Potrivit specialiștilor, de la în-
ceputul campaniei de vaccinare 
cu AstraZeneca, singurul vaccin  
anti-Covid-19 de care dispune  

Republica Moldova, s-au înregistrat 
mai multe reacții adverse la persoa-
nele imunizate, însă acestea nu re-
prezintă motive de îngrijorare.

Potrivit platformei naționale 
www.vaccinare.gov.md, de la înce-
putul campaniei de imunizare în 
Republica Moldova au fost vacci-
nare peste cinci mii de persoane. În 
prima etapă sunt imunizați medicii 
de la spitalele cu profil Covid-19, cei 
din secțiile de reanimare și terapie 
intensivă.
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