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Mamă şi fiica de 21 de ani,
răpuse deCOVID!

Poveste dramatică

Tragedie 
fără mar gini într-o

familie, din comuna
Rucăr.

O tânără de 21 de ani s-a stins din via,ă, fulgerător, din cauza coronavi ru sului.

A fost inter nată la spitalul 
Câm pulung și tran sferată de

urgen,ă la SJU Pitești pentru că
la acest spital s-a mai găsit un
pat la ATI, unde a și decedat. 

Măsură obligatorie în tot județul

Cu masca pe faţă după    
ce ieşim din casă!

Ieri în cadrul Comitetului Jude,ean pentru
Situa,ii de Urgen,ă s-a luat decizia ca to,i
cetă,enii din jude,ul Argeș sau care tranzi-
tează jude,ul nostru să poarte obligatoriu
mască, atât în spa,ii închise cât și în spa,ii
deschise. Nun,ile și orice fel de petreceri se vor
încheia la ora 23.00 sâmbătă și duminică, iar în cur-
sul săptămânii la ora 22.00. Nu este permis dansul având
în vedere că în acest fel se va încălca măsura de distan,are socială. 

Jude,ul Argeș a scăpat
de carantinare zona-

lă însă, au fost înăs-
prite măsurile.

Măsura 
va intra 
în vigoa-
re de 
mâine.

Şofer oprit cu focuri de armă!
Un bărbat în vârstă de 36 de

ani, din Câmpulung, a dat bătăi
de cap poliţiştilor după ce a re-
fuzat să oprească la semnal. A
fost urmărit, iar individul a în-
cercat să dispară fugid într-o

zonă plină de vegetaţie. Au fost
trase mai multe focuri de armă.
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