
 
 

Dragii mei, 

În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor că ați acceptat ca marți, 17 martie 2020, începând cu ora 14.00, să 

fim împreună, online, într-un eveniment în premieră pentru Asociația de Podiatrie – un press conference extins. 

Sper că pe 17 martie, să scriem o pagină de informare, un mesaj al nostru, al tuturor, pentru prevenția amputațiilor 

cauzate de diabetul zaharat.  

Știu că subiectul de sănătate numărul 1 în această perioadă este pandemia de coronavirus și sper din toată inima ca 

situația epidemiologică la nivel internațional să se rezolve cât mai repede cu putință. Aveți grijă de sănătatea 

dumneavoastră! 

Press-conference-ul și debate-ul se vor desfășura pe platforma www.conferinte-live.ro, începând cu ora 14.00. 

Deci, ca pași, vă recomand ca, începând cu ora 12.00, care cum puteți și vă permite programul, să intrați pe 

platformă, accesând linkul: 

https://webinar.wecreate.tech/b/mih-hyk-7de 

 

Vă rugăm să introduceți codul de acces de mai jos.  

Access Code: 299744 

Apoi veți fi rugați să introduceți numele dumneavoastră.  

Vom facem un test, începând cu ora 12.00, astfel încât, la ora 14.00, să desfășurăm cât mai bine evenimentul online.  

Ca cerințe tehnice minime, trebuie să vă conectați preferabil de pe laptop, dar se poate și de pe un smartphone. Este 

important să aveți o legătură bună de internet și să faceți o previzualizare, cum vă vedeți în camera laptopului sau 

telefonului și că vă funcționează microfonul. Vă recomand să folosiți căști cu microfon. 

De asemenea, vă recomand să nu stați în dreptul unui geam sau al altei surse de lumină naturală, pentru că se va 

crea un efect de contre-jour și nu veți fi văzut bine de restul participanților.  

Cum funcționează: 

- Accesați linkul: https://webinar.wecreate.tech/b/mih-hyk-7de 

- Introduceți codul de acces: 299744, apoi click ENTER 

- Introduceți numele dumneavoastră, apoi apăsați JOIN 

- Odată ce v-ați alăturat conferinței, veți putea DOAR viziona conferința, fără a interveni VIDEO (folosind 

camera laptopului/smartphone-ului) sau AUDIO (folosind microfonul dispozitivului sau un hands-free) 

Dacă doriți să adresați întrebări: 

- Puteți folosi CHAT-ul platformei pentru a anunța intenția de a pune o întrebare moderatorului 

http://www.conferinte-live.ro/
https://webinar.wecreate.tech/b/mih-hyk-7de
https://webinar.wecreate.tech/b/mih-hyk-7de


 
- Veți primi acces pentru a putea interveni VIDEO sau AUDIO 

- Puteți opta pentru a adresa întrebarea folosind: 

• CHAT-ul sau funcția AUDIO/VIDEO 

- Pentru funcția AUDIO/VIDEO, după ce primiți acces, selectați utilizarea microfonului și, dacă doriți să utilizați 

camera video, selectați butonul webcam. 

 

 


