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Are grupa sanguină influență
asupra rezistenței la COVID-19?

Galaxia noastră este mult mai
mare decât se credea

Un studiu chinez a
încercat să stabilească
o corelație între grupa
de sânge și rata infectării cu SARS-CoV-19.
Concluzia sa suportă o
serie de comentarii, iar
cercetarea are o serie
de limitări. SĂNĂTATE ► P a g. 1 2

Un nou studiu arată că
galaxia noastră ar putea
avea un diametru de
circa 1.9 milioane ani lumină, dacă ținem cont
de haloul de materie întunecată care se simte
gravitațional, dar nu se
vede.
ȘTIINĂ ► P a g . 1 4
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Quebec: O reluare graduală a activităților
economice, în funcţie de evoluția epidemiei
recției de sănătate publică din provincie cu
privire la planul de redeschidere a
economiei și reluare a vieții școlare.

Quebecul prevede redeschiderea a trei tipuri de companii în cursul lunii mai: cele
din domeniul comerțului în
detaliu, companiile din sectorul ingineriei civile și manufacturile.
Astfel, magazinele care nu se află în
centrele comerciale și cele care se află în interiorul acestora dar au un acces direct din
exterior s-au deschis începând cu data de 4
mai peste tot în provincie, exceptând
regiunea Montrealului. Aici, aceste magazine se vor deschide pe 18 mai. Inițial, data
prevăzută pentru regiunea Montreal era 11
mai, însă guvernul provincial a decis că să
amâne cu o săptămână redeschiderea magazinelor non-esențiale. Decizia a fost motivată de o marjă de manevră considerată
prea îngustă în ceea ce privește locurile
disponibile în spitalele montrealeze.
Centrele comerciale vor rămâne deocamdată închise.
11 mai este data la care sectorul construcțiilor se redeschide complet iar cel
manufacturier își va relua activitățile
parțial, cu anumite limite impuse privind
numărul de angajați care pot lucra în același timp.
10 - 18

10 - 19

Aceasta este o primă etapă a planului
provincial de ridicare graduală a restricțiilor în diverse sectoare economice.
„Provocarea noastră este de a relansa
economia fără a relansa și pandemia”, a
spus premierul François Legault, adăugând
că „prudența” este cuvântul de ordine în
acest moment.
Primul ministru a precizat că situația va
fi atent monitorizată privind numărul noilor
infecții și că dacă acesta va crește, este posibil ca măsurile anunțate să fie amânate sau
anulate.

Reamintim că în data de 15 aprilie garajele/atelierele mecanice, centrele de grădinărit și pepinierele, companiile de
amenajări peisagistice și minele și-au reluat
activitatea. În 20 aprilie s-au deschis
șantierele de construcții pentru unitățile
rezidențiale a căror construcție sau renovare
trebuie terminată până la data de 31 iulie
2020.

O nouă strategie de testare și
un număr mai mare de teste
efectuate zilnic

În cadrul unei conferințe de presă, dr.
Horacio Arruda, directorul Direcției de
sănătate publică din Quebec, a afirmat că
provincia intenționează să adopte o strategie de testare mai „agresivă” și să efectueze
14.000 de teste pe zi, de la aproximativ
10 - 15

10 - 13

6.000 câte se făceau la sfârșitul lunii aprilie.
Astfel, orice persoană care manifestă
simptome asociate cu COVID-19 este
eligibilă pentru testare începând cu 4
mai.
Încă de la început, Quebecul a instaurat
o ordine de prioritate în ceea ce privește
testarea pentru COVID-19. Această ordine
a variat în timp, în funcție de evoluția pandemiei. În ultimele săptămâni accentul s-a
pus pe cei care lucrează și trăiesc în rezidențele pentru bătrâni, pe persoanele care
prezintă simptome și care se află în alte
medii considerate cu risc ridicat, ca de
exemplu centrele pentru persoane fără adăpost, pe persoanele care prezintă simptome
și care au o recomandare din partea Direcției Regionale de Sănătate Publică, și pe
persoanele care ocupă funcții esențiale în
domeniul sănătății și siguranței publice.
Se vor face și teste aleatorii, a mai spus
dr. Arruda, atât în zone fierbinți precum
Montreal și Laval, cât și, mai limitat, în
regiunile în care virusul s-a răspândit mai
puțin. Scopul este de a detecta cât mai
multe cazuri de COVID-19, experții fiind
unanimi în a afirma că ridicarea graduală a
restricțiilor trebuie să coincidă cu o testare
pe scară largă.
„Deschidem, măsurăm. Deschidem,
măsurăm. Dacă lucrurile merg bine, continuăm să deschidem. Dacă lucrurile merg
prost, ne oprim”, a precizat directorul Di-

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dumneavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

Pe lângă testarea mai multor persoane,
obținerea rapidă a rezultatelor este de
asemenea esențială. În luna aprilie, guvernul Legault a comandat de la compania ontariană Spartan Bioscience 100 de
dispozitive de testare rapidă și 200.000 de
teste, aprobate de Santé Canada. Aceste
teste rapide și portabile erau preconizate să
furnizeze rezultatul în aproximativ 30 de
minute. Quebecul miza pe această comandă
pentru a-și spori capacitatea de testare până
la 20.000 sau chiar 30.000 de teste pe zi.
În data de 3 mai însă, Santé Canada a
suspendat utilizarea „cubului Spartan”.
Potrivit oficialilor, testul este mai puțin eficace decât se aștepta inițial și de aceea utilizarea sa va fi restricționată până când vor
exista suficiente dovezi de performanță.
Analizele prin intermediul cubului
Spartan durează de două ori mai mult decât
era preconizat, iar rezultatele ar fi corecte
în aproximativ 50% din cazuri, departe de
cele 90% anunțate de compania producătoare. Prin urmare, Santé Canada a decis că
aceste teste nu vor putea fi utilizate pentru
a detecta COVID-19 în rândul populației.
Alberta, Ontario, Manitoba precum și
guvernul federal au făcut la rândul lor
comenzi pentru a achiziționa teste rapide de
la Spartan Bioscience.
De menționat de asemenea că odată ce
testele serologice vor fi disponibile, Quebec se va folosi de ele pentru a vedea ce
procent din populație a câștigat imunitate.
Există la ora actuală peste 31,000 de
cazuri confirmate în Quebec, însă numărul
real este mult mai mare.
Un studiu efectuat de Centre Interuniversitaire de Recherche en Économie Quantitative (CIREQ) din Montreal estimează că
în data de 22 aprilie numărul infecțiilor în
provincie era de 12 ori mai mare decât cel
raportat. Potrivit aceluiași studiu, în Ontario
- unde s-au efectuat mai puține teste decât
în Quebec - numărul real de cazuri COVID19 ar fi fost de 18 ori mai mare decât arătau
cifrele oficiale. Numărul testelor făcute în
fiecare provincie poate fi consultat pe siteul INSPQ (Institut national de santé
publique du Québec). Datele se actualizează zilnic.
ACCENT MONTREAL

Lilian
Savin
fotograf
514.942.0877

photographe.lilian@gmail.com
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P l at f o r m ă o n l i n e p e n t r u
I n f o r m a ț i i ș i s e r v i c i i c o n s u l a r e r o m â n i i d i n s t r ă i n ă t at e a f l a ţ i
în contextul epidemiei COVID-19 într-o situaţie dificilă

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN CANADA

Telefon direct către Secția consulară
Ottawa (disponibil între orele 9:00-13:00
și 14:00-17:00; vinerea: 9:00-13:00): 613789-9711.

și la numele de telefon ale Ambasadei:
613-789-9711 | 613-858-0577 | 613-5581746, precum și la adresele de email:
ottawa@mae.ro și ottawa.consul@mae.ro.

Epidemia de COVID-19
La numărul de telefon 0040 /21.431.2059
se oferă informații și se preiau solicitări de
asistență consulară în contextul epidemiei
de COVID-19. Acesta este un număr de
telefon mobil de România cu tarif normal.
Preluarea solicitărilor de asistență în contextul epidemiei de COVID-19 se face

Telefoane informații consulare pentru
cetățeni români (Call Center - București):
613-789 9361 | 613-789-4038 | 613-7898567. Servicii consulare online:
www.econsulat.ro (ca urmare a epidemiei
de COVID-19, nu se mai înregistează solicitări de programare)
Email: contact@informatiiconsulare.ro
Portal web: www.informatiiconsulare.ro

Telefon de urgență: 613-858-0577 (deschis
24/7) - exclusiv pentru cetățenii români
care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență (accidente cu
victime, decese, calamități și alte situații de
pericol sau cu caracter extraordinar). La
aces număr de urgență NU se furnizează
informații privind proceduri consulare.

Programul de lucru cu publicul al Secției
consulare din cadrul Ambasadei s-a suspendat din data de 17 martie pe termen
nedeterminat. Secția consulară continuă să
funcționeze pentru servicii de urgență, în
special legate de gestionarea consecințelor
epidemiei de COVID-19.

Platforma online Diaspora Hub
menită să ofere sprijin românilor aflați în
dificultate în afara granițelor României,
din cauza pandemiei cu noul coronavirus
COVID-19, este operațională începând
din 15 aprilie 2020, după cum informează Ambasada României în
Canada.

Diasporahub.ro oferă cetățenilor
români aflați în străinătate:
1. posibilitatea de a solicita sprijin prin
completarea unui chestionar pe baza
căruia vor fi ghidați către grupuri care îi
pot sprijini;
2. informații despre restricțiile de călătorie, excepțiile privind tranzitul și măsurile interne adoptate de statele
europene, precum și recomandări pe
aceste teme;
3. informații despre programele de mobilitate pentru elevi, studenți și cadre didactice;
4. harta interactivă a traseelor de tranzit
pe teritoriul României pentru transportul
rutier de marfă;
5. regulile de interacțiune, acțiune și
comportament recomandate în timpul
situației de urgență generată de pandemia

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

de COVID-19;
6. cele mai noi informații oficiale, acte
normative și declarații de presă ale oficialilor români;
7. date oficiale actualizate zilnic despre
epidemia de COVID-19 din România;
8. numerele de telefon la care pot suna
dacă se află într-o situație dificilă în
străinătate sau doresc să afle cum pot să
prevină infectarea cu virusul SARSCOV-2;
9. posibilitatea de a instala extensii
Chrome sau Firefox pentru depistarea
știrilor false.
Organizațiile românești din Canada (biserici, asociații, grup informal precum
cele pe Facebook, etc.) care doresc să
ofere sprijin se pot înscrie în baza de date
a site-ului prin completarea unui formular.

Diaspora Hub este rezultatul parteneriatului dintre Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Afacerilor
Externe, Departamentul pentru Românii
de Pretutindeni și organizația neguvernamentală Code4Romania.

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!
accentmontreal.com

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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Imigrație și COVID-19: detalii despre
restricțiile de călătorie și excepțiile prevăzute
● să prezinte documente care demonstreză
legătura familială;
● să aibă documente de călătorie valide:
viză de vizitator, eTA, pașaport.

Ce documente demonstrează legătura
familială?
Este vorba de două categorii de documente: pe de o parte documente care atestă
statutul membrului de familie apropiat în
Canada ca cetățean sau rezident permanent
(deci copii ale pașaportului, cărţii de cetățenie, certificatului de naştere canadian sau
ale cărţii de rezident permanent etc.), și pe
de altă parte, documente care dovedesc relaţia de familie (certificate de naştere, de
căsătorie, documente care atestă adopția
daca este cazul, plus documente de identitate (copii pașapoarte).

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Ca să limiteze impactul
epidemiei de coronavirus
și să protejeze populaţia
Canadei, guvernul federal
a hotărât instaurarea unor
restricții privind călătoriile spre Canada. La ora
actuală, majoritatea persoanelor care vor să
intre în Canada nu o pot face, chiar dacă au
o autorizație electronică de călătorie (eTA electronic travel authorization) sau o viză
de vizitator validă. Aceste măsuri au totuşi
câteva excepții. Vom vedea în cele ce
urmează care sunt condiţiile ca o persoană
să fie scutită de restricțiile de călătorie în
vigoare.
În principiu, o persoană ar putea avea
permisiunea să intre în Canada dacă:
● este cetățean canadian;
● este rezident permanent al Canadei;
● este înregistrată ca persoană protejată;
● nu este cetățean sau rezident canadian dar
vine din SUA în Canada pentru motive
esenţiale (nediscreționare, ci legate de activități economice esenţiale în circum-

stanțele actuale);
● face parte din categoria străinilor exceptați de la restricțiile de călătorie.

Cine poate călători către Canada și ce
muncă este considerată „esențială”?
Categoriile principale sunt:
● lucrători temporari;
● anumiți studenți străini;
● anumiți rezidenți permanenți care au
aprobarea CIC;
● membrii apropiați ai familiei unui
cetățean canadian sau rezident permanent;
● membrii apropiați ai familiei unui
cetățean sau rezident permanent al unei
altei țări, dar care trăieşte în Canada, și care
au o autorizație scrisă din partea guvernului
canadian;
● pasagerii în tranzit - cei care vor rămâne
pe aeroport și doar schimbă avionul pentru
continuarea călătoriei;
● categorii speciale de persoane care nu
reprezintă un pericol pentru sănătatea publica și a căror prezență pe teritoriul canadian: a) permite oferirea unor servicii
esenţiale, b) poate fi considerată de interes
național, c) oferă asistență legată de epidemia COVID-19, d) livrează echipament

medical.

Ce înseamnă „membrii apropiați de
familie”?
Această
apelațiune
desemnează:
soț/soție sau partener conjugal, copil dependent, copilul dependent al unui copil dependent, părinte sau părinte vitreg
(step-parent), tutor (persoana care are garda
legală).
Membrii de familie apropiaţi nu au
nevoie de autorizație scrisă din partea guvernului canadian care să confirme că sunt
scutiți de restricțiile de călătorie.
Ca să se poată îmbarca pentru a veni în
Canada ei trebuie:
● să fie verificați de către reprezentanţii liniei aeriene care să confirme că nu prezintă
simptome de COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii). O persoană cu aceste
simptome nu va putea urca la bordul
avionului;
● să declare reprezentanților liniei aeriene
ca sunt exceptați de restricțiile de călătorie;
● să demonstreze ca merg în Canada pentru
motive importante. Motivele de genul turism, călătorie de plăcere (recreation or entertainment) nu sunt acceptate;

Serviciile esenţiale sunt cele considerate de bază în societate și cele care contribuie la salvarea vieților umane. În aceasta
categorie sunt incluși lucrătorii în servicii
de sănătate, muncitori în electricitate, alimentare cu gaz, persoane care lucrează în
furnizarea unor bunuri alimentare, medicamente, aparatură medicală etc.

Cei ce sosesc în Canada sunt supuși la
un examen medical la punctul de intrare
(aerian sau terestru) și trebuie să prezinte
un plan detaliat de carantină pentru 14 zile.
Izolarea timp de 14 zile este o măsură
obligatorie. Nerespectarea acesteia poate
duce la amenzi considerabile, 6 luni de închisoare sau interdicția de a intra în Canada
pentru un an.
Informaţie importantă: începând cu 30
aprilie, au fost mărite taxele de studiu a
dosarelor în cele mai multe programe de
imigrație. Pentru mai multe informaţii:
www.cic.gc.ca/francais/information/frais/
bareme.asp.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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Stresul, alergiile și sistemul imunitar

ELENA NIGAI
Naturazone.net

Sisteme nervos, endocrin
și imun funcționează sinergic pentru a proteja organismul într-o situație de atac,
ceea ce duce la o interacțiune permanentă între ele.
Stresul acut sau scurt (câteva minute
sau ore) produce o reacție de „luptă ” care
stimulează imunitatea naturală, dar scade o
parte din imunitatea specifică (mai ales limfocitele care sunt responsabile de producerea anticorpilor). Dacă stresul continuă și
devine cronic, sistemul imunitar va slăbi
datorită producerii excesive de cortizol. Sa observat că stresul poate prelungi durata

unei boli infecțioase și îi conferă o severitate mai mare, pe lângă predispoziția de a
contracta diverse infecții.

Alergiile

Genetica poate transmite un câmp
numit atopic, care tinde să dezvolte alergii,
însă stresul, emoțiile negative, expunerea la
poluanți sau intoleranțele alimentare pot fi
cauze la fel de importante pentru apariția
alergiilor.
Alergiile alimentare sunt reacții specifice față de o anumită substanță toxică,
provenită dintr-un produs ingerat și care nu
a putut fi transformată corect de către organism. Insuficiența hepatică este adesea
cauza transformării imperfecte a produsu-

lui, deoarece ficatul este responsabil de
degradarea proteinelor și a substanțelor nutritive din alimente. De asemenea, un sistem imunitar epuizat duce și el la
eliminarea în cantități reduse a toxinelor.
Principalii alergeni sunt: acarienii,
saliva și părul animalelor, polenul, produsele lactate, nucile, fructele de mare,
anumite medicamente, latexul, anumite
plante sau veninul unor insecte.
În cazul în care nu avem reacții grave
care să producă un șoc anafilactic, plantele
medicinale antihistaminice și anumite
uleiuri esențiale cu aceleași proprietăți pot
fi folosite cu foarte bune rezultate.

Rezultatele pot apărea imediat, în
funcție de simptomele fiecărei persoane, de
la reducerea congestiilor nazale, a astmului, dermatitelor, crampelor sau a diarei. În
general, vom folosi plante imunomodulante, antiinflamatoare și antihistaminice. O
detoxifiere a ficatului și tonifierea sistemului nervos sunt de asemenea foarte importante pentru eliminarea excesului de toxine
și diminuarea stresului, cât și pentru a proteja sistemul imunitar.

Plante imunomodulante și
antihistaminice

● Urzica - antihistaminică, adaptogenă,
mineralizantă
● Socul - antihistaminică, imunomodulantă

● Splinuța - antihistaminică
● Lumânărica - antihistaminică, tonic
pulmonar
● Astragal - imunomodulant, tonic pulmonar

Plante cu efect detoxifiant

● Armurariu - hepatoprotector, colagog,
coleretic
● Schinel - colagog, coleretic, diuretic, alterativ sanguin
● Păpădie (rădăcini și frunze) colagog, coleretic, diuretic, laxativ ușor
● Brusture - alterative sanguine și limfatic
● Trifoi roșu - alterative limfatic, antialergic, mineralizant
● Mesteacăn - diuretic și alterative

Plante tonice nervoase și
adaptogene

● Urzica - anti-inflamatoare, adaptogenă,
mineralizantă
● Mușățelul - anti-inflamatoare, tonică nervoasă, mineralizantă
● Rhodiola - tonică nervoasă, adaptogenă.

Pasionată de natură și plante medicinale,
Elena Nigai este naturopat și fitoterapeut
fabricant de produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților Naturopați din Quebec. Info suplimentare: 514240-4940 | herboristelaval@gmail.com.
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Nicotina și COVID-19
pentru a vedea dacă nicotina are un rol
protector; ca terapie pentru pacienții aflați
în spital pentru a vedea dacă simptomele
se diminuează; și la pacienții în stare
gravă internați la terapie intensivă.
Nicotina ca potențială armă anti-coronavirus reprezintă o cale de investigare,
printre multe alte piste de cercetare clinică.

Atenție: fumătorii sunt mai
predispuși la complicații și
au un risc mai mare de deces

Ați auzit poate de studiul din
Franța, dat publicității recent,
care avansează o ipoteză surprinzătoare: nicotina ar putea
fi o armă împotriva COVID-19.
Nu vă aprindeți însă o țigară
și nu vă repeziți să cumpărați
gumă de mestecat sau plasturi cu nicotină. Fumatul
ucide în continuare, iar de la
ipoteză la fapt dovedit științific este o cale lungă.

Un studiu francez publicat în data de
21 aprilie în Comptes rendus de biologie
de l’Académie des sciences a concluzionat
că numărul fumătorilor în rândul celor spitalizați cu COVID-19 este mai mic decât
al nefumătorilor. Mai multe studii converg
spre aceeași concluzie. În SUA, un studiu
asupra a 7,000 de pacienți spitalizați a ară-

accentmontreal.com

tat că doar 1,3% dintre aceștia erau fumători, în vreme ce procentajul la nivel
național este de 14%; în China, unde
aproape 30% din populație fumează,
aproape 80% dintre cei infectați cu SARSCoV-2 sunt nefumători. Studiul francez,
condus pe 350 de bolnavi spitalizați și 150
de persoane cu simptome mai ușoare, a
adus o nouă confirmare a subreprezentării
fumătorilor în rândul celor bolnavi de
COVID-19.
Dintre acești pacienți, doar 5% erau
fumători, cu 80% mai puțini decât în populația generală de același sex și vârstă,
potrivit autorului studiului, profesorul de
medicină internă Zahir Amoura.
Ipoteza avansată de cercetătorii
francezi este că nicotina împiedică virusul
SARS-CoV-2 să penetreze în celule și să
se propage, prinzându-se de același receptor celular utilizat de coronavirus.
Această ipoteză trebuie însă verificată prin intermediul studiilor clinice.
Îndată ce acestea vor fi aprobate, trei
studii vor fi conduse, toate cu plasturi de
nicotină având dozaje diferite: ca măsură
preventivă pentru personalul medical,

Chiar dacă sunt mai puțini în rândul pacienților spitalizați, atunci când ajung să fie
internați cu COVID-19 fumătorii au un risc
sporit de a dezvolta complicații și de a
muri. Aceasta este concluzia unui alt studiu,
publicat în New England Journal of Medicine, potrivit căruia tabagismul crește riscul
de a dezvolta o formă severă a bolii cu
133%.

Fumatul omoară mai mult
decât coronavirusul

Potrivit Societății canadiene de cancer,

tabagismul cauzează un deces din cinci în
Canada și reprezintă o povară financiară
anuală de 6,5 miliarde de dolari asupra sistemului de sănătate. Costul economic total
(pierderi în termeni de productivitate, incidența invalidității de lungă durată, decese
premature, costuri medicale) este estimat la
16,2 miliarde de dolari anual. La scară planetară, conform Organizației Mondiale a
Sănătății, tabagismul provoacă moartea
unui adult din zece, reprezentând a doua
cauză de deces în lume.
Fumatul dăunează plămânilor și duce,
printre altele, la cancer, atacuri de cord,
bronșită cronică severă. Fumul de țigară
conține mai mult de 4,000 de substanțe
chimice, dintre care peste 70 sunt cancerigene - arsenic, cadmiu, benzen, plumb și
multe, multe altele.

De asemenea, specialiștii avertizează
asupra pericolelor auto-medicamentării cu
plasturi de nicotină: nicotina este o substanță extrem de adictivă. Aceasta are de-a
face cu eliberarea de dopamină, un neurotransmițător care produce senzația de
plăcere.

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti

O r ar mo difi cat
da tori ta sit uati ei ac tual e

L- M - M -S : 9 : 00 - 17 :0 0
J - V: 9 : 0 0 - 1 9 : 0 0
D: Inchis

Într-un Quebec plin de accente

L
E
V
A
LA P
L AVA L

45 0-68 0-16 26

face diferenţa
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Putem să ne
îmbolnăvim de
coronavirus de
două ori?
În diferite țări ale lumii au apărut informații privitoare la persoane care s-au
îmbolnăvit de COVID-19 de două ori în special în Coreea de Sud și China. Mai
precis, este vorba de persoane care au
contractat boala și au fost confirmate cu
COVID-19 în urma unui test PCR, care
s-au făcut bine, au fost retestate iar testul
a ieșit negativ, pentru ca după un timp să
fie testate din nou și de data aceasta
rezultatul să fie pozitiv.
Experții susțin că este posibil ca o
persoană să aibă un rezultat COVID-19
pozitiv, apoi unul negativ și din nou unul
pozitiv, însă acest lucru nu înseamnă
neapărat că este vorba de o reinfectare.
Dacă această succesiune se petrece întrun interval scurt de timp, o explicație
mult mai plauzibilă ar fi că testul detectează rămășițe de material genetic de
la virus și că este de o mai bună calitate
decât precedentul care a fost efectuat.
Rapoartele care vorbesc de persoane

ce potențial au contract virusul de mai
multe ori nu indică faptul că acestea au
manifestat simptome asociate bolii sau
că s-au confruntat cu o înrăutățire a stării
lor de sănătate, elemente ce s-ar corela
cu un test pozitiv. Mai degrabă, realitatea
ar fi că testele de care dispunem nu sunt
foarte performante atunci când vine
vorba de a detecta cine nu mai este infectat.

Cele mai convingătoare dovezi de
până acum că dezvoltăm anticorpi și că
nu ne putem reîmbolnăvi au venit în
urma unui model experimental pe primate, în care cercetătorii nu au putut să
reinfecteze animalele care avuseseră deja
boala. Este adevărat că ceea ce se întâmplă într-un model animal nu este întotdeauna aplicabil la oameni. În același
timp, până acum, nu există nici dovezi
clinice sau epidemiologice că oamenii se
pot reinfecta.

ACCENT MONTREAL

Se poate propaga
prin apa potabilă
virusul care cauzează
COVID-19?
Răspunsul la această întrebare este
clar nu: virusul SARS-CoV-2 nu ne
poate îmbolnăvi prin intermediul apei de
la robinet. Riscul de propagare în sistemul de apă potabilă este practic inexistent, căci acesta nu reprezintă un mediu
propice pentru viruși. SARS-CoV-2 nu
s-ar putea răspândi nici prin intermediul
apelor uzate municipale.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică din Quebec (INSPQ), la ora
actuală nu există nicio dovadă că virusul
responsabil de COVID-19 poate
supraviețui în apa potabilă. Coronavirușii sunt de obicei sensibili la efectele
oxidanților (cum ar fi clorul), utilizați
frecvent în uzinele de tratare și producție
a apei potabile din Quebec. Aceeași
părere și de la Centers for Disease Control and Prevention (SUA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS):

metodele tradiționale de tratament aplicate în sistemele de distribuție a apei,
precum filtrarea și dezinfectarea, inactivează virusul SARS-CoV-2.
INSPQ precizează și faptul că nu
există dovezi nici în privința faptului că
noul coronavirus s-ar transmite prin intermediul piscinelor sau saunelor. Ca și
pentru apa potabilă, concentrația de dezinfectanți utilizată pentru a le menține
în stare de curățenie, așa cum se stipulează în Règlement sur la qualité de l’eau
des piscines et des bassins artificiels,
este în măsură să înlăture sau să inactiveze coronaviruși precum cel care produce COVID-19. Riscul de transmitere
este mai degrabă legat de proximitatea
cu o persoană infectată și de contactul cu
suprafețe contaminate de o persoană bolnavă.

ACCENT MONTREAL

www.accentmontreal.com
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

BROSSARD

BALKANI
ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

Coliva

Comenzi

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Kurtos
Kalacs

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

45 0 . 676 . 66 5 4

Carnati
proaspeti

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1
O r ar s p ec i a l : L - D : I n ch i s
M - S : 1 0 :0 0 - 1 7 :0 0

Halva
in vrac

Colaci

Snitele
si chiftele

Pulpe
de pui

Ceafa
proaspata

G u s t u l Tr a d i t i e i

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
proaspete
•Produse fara gluten
•Produse afumate natural
cu lemn de artar
Zacusca
Raureni

MO NT REA L

Piata Jean Talon

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

O ra r s pe c ial: D: Inchis
L - J : 1 0 :0 0 - 1 7 :0 0
V-S : 9: 0 0 - 17 : 0 0
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
C ur t i er i p ot e ca r
514.251.2253
cm an d e a@ m u l ti - p r e t s. c a

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»
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Câte decese de gripă sezonieră s-au
înregistrat de la începutul pandemiei de
COVID-19?

În fiecare an, circa un miliard de persoane la nivel mondial se îmbolnăvesc de
gripă sezonieră (influenza). Ca și în cazul
COVID-19, simptomele variază de la
ușoare până la severe, unele cazuri soldându-se cu decesul persoanei infectate.
Organizația Mondială a Sănătății estimează
că anual între 3 și 5 milioane de cazuri sunt

severe, numărul deceselor situându-se între
290,000 și 650,000 pe întreaga planetă.
OMS nu furnizează însă un bilanț al deceselor pentru fiecare sezon de gripă.
Până în acest moment (29 aprilie), la
nivel mondial, COVID-19 a făcut 219,566
de victime.
În Canada, potrivit Agenției de sănătate

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.net

herboristelaval@gmail.com

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii

publică (ASPC), în sezonul cuprins între 25
august 2019 și 4 aprilie
2020, s-au înregistrat
42,475 de cazuri de influenza, atât de tip A cât
și de tip B. În ultimii 20
de ani, numărul total al
cazurilor a variat între
3,517 (2002-2003) și
55,059 (2017-2018).
În acest sezon, 2.382
spitalizări asociate gripei au fost raportate în
Canada, dintre care 290
la terapie intensivă.
Numărul deceselor s-a
ridicat la 103.
Aceste cifre trebuie
privite cu oarecare rezerve, căci sunt incomplete deoarece influenza
este o boală a cărei raportare se face pe o bază voluntară. În realitate, numărul spitalizărilor și al deceselor
este mult mai mare. Pentru a stabili bilanțul
anual al gripei sezoniere în Canada, Agenția
de sănătate publică face niște extrapolări.
Astfel, ea estimează că anual influenza
cauzează aproximativ 12,200 de spitalizări

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dumneavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

și 3,500 de decese.
În ceea ce privește COVID-19, în baza
celor mai recente rapoarte primite (7 mai,
ora 11:00), ASPC indică 2,853 spitalizări,
dintre care 708 la terapie intensivă, și 2,766
de decese. O compilare de date de la RadioCanada, actualizată mai des, indică 2,958
de decese.
Reamintim că primul caz prezumtiv de
COVID-19 în Canada a fost înregistrat pe
25 ianuarie 2020, în Toronto. Pe 27 ianuarie
cazul a fost confirmat. În Quebec, primul
caz prezumtiv a fost declarat pe 27 februarie, în regiunea Montreal. Pe 5 martie, în
British Columbia s-a înregistrat primul
posibil caz de transmitere comunitară.
Primul deces de COVID-19 a avut loc tot
în British Columbia, pe 9 martie - o persoană în vârstă, dintr-un centru de îngrijiri
de lungă durată.
La nivel mondial, datele de reținut sunt
31 decembrie 2019, când autoritățile
chineze au raportat către OMS un focar de
pneumonie în Wuhan, provincia Hubei. Un
nou coronavirus, SARS-CoV-2, a fost identificat în cele din urmă. Pe 30 ianuarie 2020
OMS a declarat COVID-19 o urgență sanitară globală, iar pe 11 martie o pandemie
globală.
ACCENT MONTREAL

Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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Are grupa sanguină influență asupra
rezistenței la virusul SARS-CoV-2?
(113 pacienți).

Iată o serie de limitări, admise și de
cercetători:
● numărul de pacienți este mic, în special
în două cazuri din trei;
● nu au fost folosite date cu privire la alte
afecțiuni ale pacienților, care, în multe
cazuri, fac diferența dintre spitalizare și nespitalizare.

Așadar, ce rămâne din acest studiu?
● Este un studiu preliminar.
● Indică faptul că cei cu grupa 0 ar putea
avea o rezistență un pic mai mare decât cei
cu celelalte grupe, dar în niciun caz nu indică imunitatea la boală.
● Sunt discrepanțe între cele trei studii sub
aspectul procentului numărului de infectați
cu grupa A.
● Pare că în cazul celorlalte grupe de sânge,
B și AB, nu putem trage vreo concluzie
utilă.
● Nu este clar care ar putea fi cauza diferențelor constatate.
Un studiu chinez recent, preluat de
presa românească și internațională, a încercat să stabilească o corelație între grupa de
sânge și rata infectării cu SARS-CoV-19.
Concluzia studiului, conform cercetătorilor
chinezi, este următoarea: „persoanele cu
grupa de sânge A au un risc mare decât cei
cu grupa de sânge 0 sub raportul ratei de infectare și al severității bolii”. Citind articolul, vom vedea că această concluzie
suportă o serie de comentarii. Cercetarea
are o serie de limitări, pe care le evidențiem
în articol. Să vedem, așadar, ce spune
studiul, după o lectură atentă.
Iată ce arată, în cifre, acest studiu:
● S-au colectat probe de sânge de la 1.775
pacienți infectați cu noul coronavirus de la
Spitalul Jinyintan, Wuhan, China; 113 pacienți de la Spitalul Renmin, Universitatea
Wuhan, China; 285 pacienți de la Spitalul
poporului nr. 3, Shenzhen, China.

● S-a stabilit modul în care sunt distribuite
grupele de sânge (A, B, AB și 0) în populație, pe baza următoarelor eșantioane:
3.694 de persoane din Wuhan; 23.386 din
Shenzhen.
● Distribuția grupelor de sânge în
Wuhan (calculată pe baza celor 3.694 persoane):
32,16% - grupa A
24,90% - B
9,10% - AB
33,84% - 0
Distribuția grupelor de sânge în cei infectați (1.775 pacienți, Spitalul Jinyintan),
comparat cu distribuția grupelor de sânge
în populație:

37,75% - grupa A: 670 persoane infectate
vs. 571 persoane (dacă distribuția celor infectați, pe baza grupei de sânge, ar fi fost
similară cu distribuția grupelor de sânge în
populația normală, adică 32,16%)
26,42% - B: 469 persoane vs. 442 (dacă ar
fi fost 24,90%)
10,03% - AB: 178 persoane vs. 161 (dacă ar
fi fost 9,10%)
25,80% - 0: 458 persoane vs. 600 (dacă ar
fi fost 33,84%)
Dintre cei 1.775 de pacienți 206 au decedat. Pe grupe de sânge, procentele deceselor sunt următoarele: grupa A: 41,26%
(85 de persoane); grupa B: 24,27% (50);
grupa AB: 9,22% (19); grupa 0: 25,24%
(52). Ca și în cazul numărului total de infecții, diferențe semnificative apar doar în
cazul grupelor A și 0.

● Distribuția grupelor de sânge în Shenzhen (calculată pe baza celor 23.386 persoane):
28,77% - grupa A
25,14% - B
7,32% - AB
38,77% - 0
Distribuția grupelor de sânge în cei infectați (285 pacienți de la Spitalul poporului nr. 3, Shenzhen), comparat cu distribuția
grupelor de sânge în populație:
28,77% - grupa A: 82 infectați vs. 82 (dacă
ar fi fost infectați 28,77%)
29,12% - B: 83 vs. 72 (dacă ar fi fost
25,14%)
13,68% - AB: 39 vs. 21 (dacă ar fi fost
7,32%)
28,42% - 0: 81 vs. 110 (dacă ar fi fost

38,77%)
Distribuția grupelor de sânge în cei infectați (113 pacienți de la Spitalul Renmin,
Shenzhen), comparat cu distribuția grupelor
de sânge în populație:
39,82% - grupa A: 45 infectați vs. 33 (dacă
ar fi fost infectați 28,77%)
22,12% - B: 25 vs. 28 (dacă ar fi fost
25,14%)
13,3% - AB: 15 vs. 8 (dacă ar fi fost 7,32%)
24,78% - 0: 28 vs. 44 (dacă ar fi fost
38,77%).

Ce observăm? Datele spun povești
diferite, totuși, de la spital la spital. O concluzie cu ceva consistență este: cei cu
grupa 0 au fost mereu mai puțini decât
ar fi fost în cazul unei distribuții a infecțiilor similare cu distribuția grupelor
de sânge în populație.

● Diferența între numărul de pacienți real
și cel „așteptat”, pe baza distribuției grupelor de sânge (valori absolute):
Cei cu grupa A au avut:
+99 în studiul 1 (1.775 pacienți); +0 în
studiul 2 (285 pacienți); +12 în studiul 3
(113 pacienți).
Cei cu grupa B au avut:
+27 în studiul 1 (1.775 pacienți); +11 în
studiul 2 (285 pacienți); -3 în studiul 3 (113
pacienți).
Cei cu grupa AB au avut:
+17 în studiul 1 (1.775 pacienți); +18 în
studiul 2 (285 pacienți); +7 în studiul 3 (113
pacienți).
Cei cu grupa 0 au avut:
-142 în studiul 1 (1.775 pacienți); -29 în
studiul 2 (285 pacienți); -16 în studiul 3

Care sunt diferențele între
cele patru tipuri de sânge?

Membrana celulelor roșii din sângele
nostru conţine mai multe antigene dintre
care cele mai importante sunt antigenele A,
B şi 0. După grupa sanguină specia umană
este împărțită în persoane cu grupa 0, cu
grupa A, cu grupa B şi cu grupa AB. Fiecare
persoană moștenește un antigen de la un
părinte şi un antigen de la celălalt părinte;
aceste antigene îi determină grupa sanguină.
Antigenele A şi B sunt antigene „dominante”. Acest lucru înseamnă că dacă o persoană are un antigen B şi un antigen 0,
antigenul dominant B va determina tipul
grupei sanguine al persoanei. Mai mult,
două persoane cu acelaşi tip de sânge pot
avea perechi de antigene diferite, adică o
persoană cu grupa sanguină A, poate avea
antigene AA ori antigene A0 (iar cum A este
dominantă, 0 nu va fi vizibilă în grupa de
sânge).
Contrar opiniei unora, este foarte posibil ca un copil să aibă o grupă sanguină
complet diferită de a părinţilor, chiar dacă
aceştia au amândoi aceeaşi grupă sanguină.
De exemplu, dacă cei doi părinţi au grupa
sanguină B şi au antigenii B şi O, copiii pot
moşteni antigenii B şi B (B de la fiecare
părinte) ori B şi O (B de la un părinte, 0 de
la celălalt).
Acest articol a fost publicat de Scientia.ro, un
site de popularizare a științei și de demontare
a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor.
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Unde gravitaționale: au fost descoperite
patru noi fuziuni de găuri negre!
Cum se generează
undele
gravitaționale?

Undele gravitaționale, prezise acum mai
bine de o sută de ani de teoria relativității generale a lui Einstein, reprezintă
deformări ale spațiului și timpului care
se generează atunci când corpuri cu
masa foarte mare se mișcă accelerat.
Aceste unde se propagă în Univers, generând la rândul lor deformări ale spațiului și timpului.

FOTO: LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet).

Un grup internațional de
cercetători a publicat un nou
catalog al undelor gravitaționale descoperite cu ajutorul antenelor LIGO și
VIRGO. În acest catalog au
fost adăugate patru noi unde
gravitaționale emise în fuziunea a două găuri negre.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Undele gravitaționale
se
propagă
prin
Univers, reprezentând
deformări ale structurii spațio-temporale,
ale geometriei Universului. Ele sunt generate de fenomene
cosmice care implică mișcări accelerate de
obiecte cu mase importante, precum
găurile negre. Undele gravitaționale au
fost prezise de teoria relativităţii generale
a lui Einstein, cea care face legătura între
materie și energie pe de-o parte și geometria Universului, adică metrica acestuia, pe
de alta. A trebuit să treacă însă circa 100
de ani până când aceste unde au fost măsurate.
Măsurarea primelor unde gravitaționale a avut loc la sfârșitul anului 2015
și s-a efectuat cu cele două antene americane LIGO. Ulterior au fost măsurate și
altele, inclusiv cu ajutorul antenei VIRGO
din Italia. Au fost astfel măsurate unde
accentmontreal.com

gravitaționale provenind de la 10 fuziuni
de găuri negre cu mase de zeci de ori cea
a Soarelui și de la un eveniment asemănător rezultat din coliziunea a două stele de
neutroni.

Datele obţinute de LIGO și VIRGO
sunt publice și oricine le poate analiza. Ele
au fost studiate în două părți: din septembrie 2015 până în ianuarie 2016 și din
noiembrie 2016 până în august 2017.
Aceste date au fost reanalizate de o echipă
de cercetători, care a reușit să descopere
alte patru evenimente: fuziuni de găuri
negre a căror semnale nu erau atât de clare
precum cele obţinute din prima analiză a
datelor furnizate de LIGO și VIRGO.
Descoperirea a fost făcută de cercetători de la Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein
Institute), în colaborare cu oameni de știință din diverse țări. Rezultatele studiului
au fost publicate în revista The Astrophysical Journal.
Autorii studiului au analizat datele existente cu metode diferite față de cele
folosite anterior, ce se bazau pe proprietăţile pe care cercetătorii se așteptau să
le aibă coliziunile găurilor negre, datorită
faptului că avem o idee destul de clară
asupra masei acestor găuri negre (câteva
zeci de ori cea a Soarelui).
Folosind ca punct de plecare cele 10
evenimente generate de sistemele binare
de găuri negre măsurate, cercetătorii au
reușit să optimizeze algoritmul de căutare
a undelor gravitaționale și să obţină o
metodă cu circa 50-60% mai sensibilă
decât precedenta. Noul algoritm le-a permis să descopere alte patru unde gravi-

taționale ce rămăseseră ascunse în datele
colectate de LIGO și VIRGO. Cele patru
unde gravitaționale sunt mai puțin intense
și aparțin unor găuri negre foarte îndepărtate.

La ora actuală există deci un nou catalog, care conţine 15 unde gravitaționale:
14 dintre acestea sunt generate de fuziuni
de găuri negre îndepărtate (situate la 1-2
miliarde de ani lumină față de noi), iau
una este rezultatul coliziunii a două stele
de neutroni.
În Univers există un număr foarte
mare de găuri negre cu masa de cateva
zeci de ori cea a Soarelui. Modul în care
au luat naştere aceste găuri negre nu este
pe deplin înțeles. Există mai multe
ipoteze, printre care și cea care consideră
aceste găuri negre ca fiind rezultatul final
al morții unor stele cu masa mult mai mare
ca Soarele.
O altă ipoteză susţine că găurile negre
pe care le-am descoperit ar fi luat naştere
imediat după Big Bang. Ele ar fi deci
găuri negre primordiale, născute din fluctuații de densitate în materia primordială în așa-numita supă de cuarci și gluoni.
Rămâne așadar de văzut dacă în datele
existente se ascund și alte semnale încă
nedescoperite și, bineînțeles, care vor fi
rezultatele următoarelor măsurători, ce se
speră că vor avea loc cât de curând.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Anul 2015 a marcat prima reușită
privind măsurarea acestor unde gravitaționale generate în coliziunea dintre
două găuri negre îndepărtate; ea a fost
realizată de către două antene gravitaționale LIGO (Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory) din
SUA. Aceste antene se bazează pe
fenomenul de interferență a unor fascicule de laser, care este sensibil la deformări infime ale spațiului (mai mici decât
raza unui proton). Între timp a intrat în
funcțiune și antena Virgo din Italia, care,
la rândul ei, cu ajutorul interferenței, măsoară vibrații spațio-temporale generate
de trecerea unei unde gravitaționale.
La începutul lui decembrie 2018, în
cadrul Gravitational Physics and Astronomy Workshop de la College Park,
Maryland, unde s-au reunit grupurile de
cercetători care lucrează la LIGO și
Virgo, a fost făcut public primul catalog
al undelor gravitaționale descoperite
până acum.Undele gravitațuinale se
generează atunci când, de exemplu, două
găuri negre se rotesc una în jurul
celeilalte, ele pierd energie emițând unde
gravitaționale. Acest lucru are ca rezultat
apropierea găurilor negre, care se rotesc
cu viteze din ce în ce mai mari, până
când, inevitabil, se ciocnesc generând o
unică gaură neagră. În urma acestui proces, parte din masa inițială a celor două
găuri negre se transformă în energia undelor gravitaționale: masa găurii negre
finale este deci mai mică decât suma
maselor celor două găuri negre inițiale.
Undele gravitaționale sunt unicul instrument cu ajutorul căruia pot fi studiate
aceste sisteme binare de găuri negre, despre care, până la descoperirea efectuată
de LIGO, nu se știa nimic - erau invizibile oricărui alt instrument.

Sursa: „A fost publicat primul catalog al
undelor gravitaționale” de Cătălina
Curceanu, articol apărut în Accent Montreal în decembrie 2018 și disponibil la
www.accentmontreal.com.
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Galaxia noastră este mult mai mare decât
se credea

Despre materia
întunecată
Calea Lactee este compusă din stele, planete, praf și gaz interstelar, găuri negre, dar și dintr-o materie pe care nu o vedem, întrucât nu
emite lumină. Este vorba de materia întunecată, care exercită o forţă gravitațională asupra materiei pe care o vedem.

Cât de mare este Calea
Lactee? Un nou studiu arată
că aceasta ar putea avea un
diametru de circa 1.9 milioane
ani lumină, dacă ținem cont
de haloul de materie întunecată care se simte gravitațional, dar nu se vede.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Până recent se credea
că galaxia noastră ar
avea un diametru de
circa 260.000 ani lumină, acesta fiind
rezultatul obținut cu
ajutorul datelor măsurate de telescopul
Gaia. Soarele și Pământul s-ar situa la circa
70 de mii de ani lumină față de centru, în
periferia galaxiei, în timp ce în centru se
află o enormă gaură neagră cu masa de
circa 4 milioane de ori cea a Soarelui.

Galaxia este compusă din stele, planete,
praf și gaz interstelar, găuri negre, dar și
dintr-o materie pe care nu o vedem, întrucât
nu emite lumină. Ea exercită însă o forţă
gravitațională asupra materiei pe care o
vedem. Acest lucru se știa de zeci de ani,
fiind descoperit prin măsurarea vitezei de
rotaţie a stelelor în periferia galaxiei.
Această viteză, care depinde de atracția
gravitațională a materiei din galaxie, este
mult mai mare decât cea calculată ţinând
cont de materia vizibilă. Materiei lipsă i
accentmontreal.com

s-a dat numele de materie întunecată.

Multe experimente încearcă să descopere din ce anume este compusă materia
întunecată, atât la acceleratoare de particule în lumea întreagă cât și în experimente
subterane, precum cele din laboratorul italian de sub muntele Gran Sasso. Materia întunecată are, se pare, o masă mult mai mare
decât cea vizibilă. Până unde însă se extinde
aceasta materie întunecată? Cu alte cuvinte,
cât de mare este Calea Lactee ţinând cont
de toata materia, vizibilă și întunecată, din
care este compusă?
La această întrebare un grup de cercetători condus de Alis Deason de la Durham
University (Marea Britanie) a dat un
răspuns într-un articol apărut în arXiv, care
a fost trimis spre publicare în revista
Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society.
Cercetătorii au efectuat o serie de
simulări pe calculator în care au calculat
cantitatea și distribuţia materiei întunecate
ţinând cont de viteza de rotaţie a galaxiilor
pitice care orbitează în jurul galaxiei noastre. Au constatat la început că această viteză
este mai mare decât era de așteptat ţinând
cont de masa vizibilă a galaxiei noastre
până la o anumită distanță față de centru.
Practic, cercetătorii au simulat viteza radială a galaxiilor pitice în funcție de materia
întunecată și din comparația cu măsurătorile efectuate au dedus cum este distribuită
materia întunecată în galaxie.

Au ajuns astfel la concluzia că diametrul Căii Lactee este de circa 1.9 milioane de ani lumină și că materia
întunecată este distribuită într-un halo care

învăluie materia luminoasă. Aceasta din
urmă, adică brațele spirale ale galaxiei
noastre, reprezintă doar o mică parte din
materia totală. Practic, raza vizibilă, de
circa 130.000 ani lumină, este de aproximativ șapte ori mai mică decât adevărata
rază.
Nu doar galaxia noastră conţine materie
întunecată, ci majoritatea galaxiilor din
Univers. Cantitatea de materie întunecată
depăşeşte cu mult materia vizibilă: există de
circa 5-6 ori mai multa materie întunecată
decât materie vizibilă. Din ce ar putea fi alcătuită misterioasa materie întunecată? În
parte, din neutrini, care au masă, dar nu se
știe care este aceasta. În cea mai mare parte
însă ar fi formată din particule pe care nimeni nu le-a capturat până în prezent. Acestea ar putea fi așa-numitele particule
super-simetrice, un fel de perechi ale particulelor pe care le cunoaștem, însă cu o
masă mult mai mare.

Materia întunecată joacă un rol extrem
de important în structurile cosmice, precum
galaxiile și grupările de galaxii. Studiul său
din punct de vedere astronomic și cosmologic, dar și al particulelor elementare, este
la ora actuală unul dintre cele mai importante subiecte de cercetare, studii precum
cel prezentat aici fiind foarte importante
pentru a înţelege mai bine rolul acestei materii în evoluția Universului.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al portalului
Scientia.ro.

Într-un Quebec plin de accente

Materia întunecată reprezintă unul dintre cele mai mari mistere din fizica
modernă. Existența sa a fost dedusă în
urma efectelor gravitaționale pe care lear avea asupra materiei „normale”,
adică materia vizibilă din Univers, precum stele sau galaxii. Stelele din periferia Căii Lactee, de exemplu, se mișcă
cu o viteză mai mare decât cea generată
doar de materia vizibilă din galaxie.
Acest exces de viteză este produs de
materia întunecată - o formă de materie
care nu emite lumină și care interacționează extrem de slab (sau deloc)
cu materia normală, altfel decât prin
forța gravitațională.
Existența materiei întunecate este acceptată de o mare parte a oamenilor de
știință, însă nu de toți, întrucât unii dintre aceștia susțin că putem modifica
teoria gravitației fără să fie necesară introducerea unei noi forme de materie.

Ipotetica existență a materiei întunecate
a dus la conceperea mai multor experimente menite să o detecteze. Multe dintre acestea au loc la acceleratoarele de
particule din lumea întreagă. Altele
sunt instalate fie în laboratoare subterane, unde fondul radiației cosmice este
extrem de mic, fie la bordul sateliților
în spațiu.

Până în prezent însă, niciunul din
aceste experimente nu a reușit să
vâneze materia întunecată - experimentele de la marele accelerator de particule LHC de la CERN (Geneva), de
exemplu, au pus doar limite asupra
parametrilor pe care i-ar avea particulele de materie întunecată.
Sursa: „Nimeni nu a fost ucis de materia
întunecată: ce au dedus fizicienii?” de
Cătălina Curceanu, articol apărut în
Accent Montreal în august 2019 și
disponibil la www.accentmontreal.com.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Compania Bordic Expert Ménage caută
să angajeze bărbați (vârsta 30-45 ani)
pentru a face curat în birouri. Plata oficial, cu cec, 15$/oră.Contactați Eugen
prin email la expertmenage@bordic.com
sau prin telefon la 514-799–6864.
Căutăm o persoană onestă și cu experiență pentru a face ordine și curățenie
într-un apartament, de două, trei ori pe
săptămână. Sunați/lăsați un mesaj pentru
Bev la 514-731-2176 sau textați la 718871-7126.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere și îngrijitoare, caută candidați/candidate pentru familii în regiunea
Montreal și Laval. Candidatul ideal are
cel puțin 6 luni de experiență, este responsabil și posedă referințe verificabile.
Familiile cu care lucrăm au nevoi diferite,
astfel că Regency Nannies poate oferi
frecvent posturi la timp parțial și plin.
Persoanele care doresc să lucreze în acest
domeniu într-un mediu plăcut și stimulant sunt rugate să sune la 514-344-0099,
Elsa.

Compania Systèmes Sous-sol Québec angajează lucrători în construcții. Nouveniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire intensivă. Posibilitate de avansare, muncă
pe tot parcursul anului, salariu competitiv, asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.
Firmă cu 13 ani de experiență în domeniul construcțiilor și renovărilor caută
muncitori. Plata este negociabilă, în
funcție de experiență. Informații suplimentare la: www.renoroca.ca. Contact:
enoroca_inc@yahoo.com sau 514-5752939.

Companie situată în Lachine caută o persoană de origine română pentru asamblare mobilier de birou și muncă
într-un depozit. Cerințe: bilingvism, permis de conducere valid, capacitate de a
conduce un camion („Cub”) de 16 picioare, experiență în mutări, asamblare și
instalare de mobilier de birou. De luni
până vineri (8:00 - 16:45), între 24 și 40
de ore pe săptămână. Salariu: între 16$ și
18$ pe oră. Trimiteți CV-ul la
rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-1400,
ext. 225 - cereți cu Roland.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.
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IMOBILIARE

Închiriez casă în Saint-Hubert, la 5
minute de cartierul DIX30, renovată
complet. 4 CAC, 2 SDB complete, curte
și patio mari, zonă liniștită. Acces autobuz spre centrul Montrealului și metroul
Longueuil la 3 minute de mers. Detalii la:
514-756-1094.
De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Compusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de construcțiile din fața ei. Curtea și casa sunt
însorite, beneficiind de o priveliște superbă către Tâmpa și o bună parte din
Șchei. Poze la www.eurodom.ro și
www.coloseum.ro. Tel. (Coloseum): dl.
Guță - 0752280726 și dl. Nistor 0722226807.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou Angrignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și parcare exterioară gratuită. Tel: 514-5759377, Ina (română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de autobuz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

50

.00

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de stația de metrou Place des
Arts, complet renovate, totul inclus:
încălzire, apă caldă, electricitate, frigider
și aragaz. Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. Tel: 450-4659360.
Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat electronic în fiecare încăpere. Stație de autobuz în fața blocului, situat la 5 minute pe
jos de complexul Forest. 514-683-3003.

MATRIMONIALE

Cetățean canadian, 170/78, educație militară și studii juridice canadiene, NEFUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-8760543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn nefumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org.
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.
Biserica Ortodoxă Română cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Constantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565. www.sfantamariamica.org.

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.

