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Elektroniczne "nosy"

Władze Rzymu postanowiły zainstalować w miejscach największej koncentracji

nocnego życia rozrywkowego, czyli w rejonie lokali i barów, elektroniczne „nosy”. Mierzyć one będą
stężenie alkoholu i narkotyków w powietrzu.
Wraz z rozpoczęciem lata, a wraz z nim nasileniem intensywnego życia nocnego na ulicach i placach
w Wiecznym Mieście, zanotowano jak co roku wzrost incydentów i przestępstw spowodowanych
przez osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków. Władze włoskiej stolicy, które różnymi
rozporządzeniami starają się ograniczyć negatywne skutki zabaw pod gołym niebem, znanych pod
hiszpańską nazwą Movida, zdecydowały się teraz na zupełną nowość.
W kilku punktach dzielnicy Zatybrze, a także na Campo de Fiori i kilku innych placach w centrum
oraz w rejonie lokali gejowskich na Lateranie, eksperymentalnie instalowane są specjalne czujniki
dokonujące pomiaru stężenia alkoholu i substancji odurzających w powietrzu. Po przekroczeniu
poziomu uważanego za dopuszczalny, ogłaszany będzie alarm w sztabie koordynującym pracę
rzymskich sił porządkowych. Wtedy do takiego miejsca wysyłany będzie patrol, by skontrolować
sytuację i ewentualnie interweniować w razie bójki czy niepokojów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/13864.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.

28-06-2022

Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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