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  Secţiile ATI vor fi dotate cu uşi cu balamale pe
ambele părţi ca să intre pompierii mai repede.

 

 
Ministrul sănătăţii a găsit o soluţie pentru a reduce numărul de morţi la viitoarele incendii din secţiile
ATI. Pompierii vor putea intra în viteză din orice direcţie la locul incendiului fără să-şi deschidă uşa
în nas şi să piardă minute preţioase cu accesul în secţii. Uşile saloanelor vor fi prevăzute cu câte o

pereche de balamale pe ambele laterale şi, bineînţeles, cu 2 clanţe pentru asigurarea unui flux mărit
de pompieri astfel încât dacă, de exemplu, într-o secţie sunt 30 de pacienţi si ard 9 să apară Arafat

seara la teveu să ne spună că în urma incendiului au fost salvate 21 de vieţi. Cu cât mai multe
incendii, cu atât mai multe vieţi salvate.

Vlad Voiculescu, pentru neurococi:
'Aceasta este doar una dintre soluţiile găsite, dar e cel mai uşor de implementat. Investiţia în

balamale nu depăşeşte 4 miliarde şi noi avem deja unul. Soluţiile pentru a reduce numărul de arşi la
zero urmează să fie implementate din 2022 când vom înlocui paturile din secţiile ATI cu căzi de baie

astfel încât la un incendiu pacienţii să stea puţin cu capul sub apă până vin pompierii să stingă
flama.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-01-31 09:23:57
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  Dormi neîntors
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  Asociaţia Arheologilor: Nefertiti a inventat
maioneza!

 

 
Dacă v-aţi întrebat vreodată ce om plictisitor a avut atâta răbdare încât să frece uleiu pe ud până
face emulsie şi se umflă, iată că Asociaţia Internaţională a Arheologilor a găsit răspunsul. Se pare

că doamna Nefertiti a descoperit accidental maioneza pe când insista cu masajul în zona mediană,
să-i spunem aşa. Primele maioneze din ulei de eucalipt se tăiau, crăpătura fiind vizibilă şi în zilele

noastre, dar odată ce la piramidă s-a deschis primul magazin Keops&Gabbana, doamna Nefertiti a
descoperit la promoţie uleiul de floarea soarelui cu care făcea o minunăţie de maioneză de-i lăsa

gura apă faraonului Akhenaton.
Cercetările mai arată că, spre bătrâneţe, în jurul vârstei de 26 ani, Nefertiti a desăvârşit maioneza

odata ce l-a cunoscut pe faraonul Boeuf care trecea din când în când pe la ea şi-şi punea morcovul
şi ouăle la bătaie. autor Radu Bârsan - 2021-01-14 06:30:49
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  Ca să-l deruteze pe Gates, românii vaccinaţi au
mâncat magneţi.

 

 
E clar, disciplina nu ne caracterizează. Din nou ne facem de râs in lume. De 2 zile Bill Gates stă pe

bloc şi roteşte în zadar antena de români, asta după ce a pierdut semnalul de la 90% dintre cei
vaccinaţi. Autorităţile române confirmă: in ultimele zile a crescut consumul de energie electrica si

apa al populaţiei, semn că magneţii de pe contoare electrice si apometre au fost folosiţi în alt scop.
Restul de 10% se văd cu purici numai pentru că au fost aşa de proşti că au mâncat filmu de pe

contoare.
'Mai dă-i în plm că cu ăştia am probleme încă de la MSDOS când stăteau toţi pe-o licenţă din

Germania. Din cauza lor am făcut primul miliard cu 5 minute mai târziu, da' chiar la aşa tupeu nu mă
aşteptam. Asta e, ei pierd! Vă daţi seama că nu mai pot beneficia de update-uri de soft decât

manual, la rapelurile din anii care vin.' autor Radu Bârsan - 2021-01-12 10:30:16
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  Mii de românii nevoiţi să taie bursele teroriştilor
preferaţi.

 

 
Măsura prin care ANAF va combate finanţarea terorismului aduce nemulţumiri miilor de români care

acordaseră burse sociale sau de merit unor terorişti cunoscuţi, cum ar fi Carlos Şacalu Junior,
Zerobomber sau Chiarel Arafat. Cu sufletul rupt de mâhnire, şi noi, redacţia neurococi, l-am

înştiinţat astăzi pe teroristul nostru că bursa i-a fost sistată.
'Dragă Vili, din păcate va trebui să te descurci singur cu ce ai prin casă. Începând de astăzi oprim
finanţarea ta deoarece nu mai este deductibilă fiscal. Sperăm ca acest impediment să nu te abată
de la visul tău de a crea un ONG cu care să terorizezi planeta, altfel plictisitoare.' autor Dan Căpitan

de Stop - 2021-01-11 08:35:34
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  Mai multe perechi de ţâţe găsite sub laserul de
la Măgurele.

 

 
Zeci de ţâţe găsite pe jos de femeia de servici a Centrului Integrat de Tehnologii Avansate cu Laser

de la Măgurele au dat de gol faptul că angajaţii centrului au chefuit in noaptea de Revelion.
'Nu ma pot maică, după fiecare petrecere de firmă adun ţâţe de pe jos. Toate femeile din Centru se
fac rangă şi se apucă de Limbo pe sub fascicul. Nu înţeleg cum nişte duamne cu multă şcoală aleg

să facă Limbo pe sub laser. Şi io mai beau la servici dar fac Limbo pe sub pula lui Marcel de la
pază.' autor Dan Căpitan de Stop - 2021-01-03 11:43:11
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