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7 cazuri noi de coronavirus!

Potrivit raportării oficiale, făcută
la nivel judeţean de Direcţia de

Sănătate Publică Argeş, ieri au fost
înregistrate 7 cazuri noi de
coronavirus în judeţ. Mai mult de
atât, a fost înregistrat un nou
deces la pacient infectat cu
COVID-19. M.SanduIeri,20septembriea.c.,ora9.00,potrivitdatelor furnizate de Direc,ia de Sănăta-te Publică Argeș, Institu,ia Prefectului –Jude,ul Argeș informea că situa,ia epi-demiologică se prezinta astfel:-persoane aflate în carantină: 0;-persoane ieșite din carantină: 1 493;-persoaneaflateînizolare(anchetăepi-demiologică): 500 (cu 1 mai multe, fa,ăde ultima raportare- 499);-persoane iesite din izolare (anchetăepidemiologică): 11 421 (cu 16 mai mul-te fa,ă de ultima raportare – 11 405) ;-persoane externate din spital: 4 770( cu 11 mai multe, fa,ă de 4 759 de la ul-tima raportare);-persoane internate în spital: 158 (cu8 mai multe, fa,ă de ultima raportare -150);-persoane internate la ATI: 16 ( cu 1mai multe fa,ă de raportarea preceden-tă - 15);-persoane vindecate: 4 929 (cu 3 maimulte fa,ă de ultima raportare – 4 926);-persoane diagnosticate pozitiv: 5 375(mai multe cu 7 fa,ă de ultima raporta-re – 5 368);-persoane pozitive la retestare: 4 ;-cazuri nou confirmate, în ultimele 24de ore : 7;-persoanedecedatedelaînceputulpan-demiei: 225 ( cu 1 mai multe fa,ă de ra-portarea precedentă- 224).

Accident teribil, ieri
diminea(ă, pe A1.

La kilometrul 86, pe
sensul de mers Pitești
– București, o cisternă
care transporta gaze
inflamabile a rupt
glisiera şi a ajuns pe
contrasens. Din feri-
cire, din sensul opus
nu venea nicio maşină
în acel moment, altfel,
impactul ar fi fost
fatal! M.SanduMihai P. de 32 de ani dincomuna Bogaţi conduceaieri, o cisternă încărcată cugazpetrolierlichefiat(GPL),mergând către Capitală. Sespune că cel de la volan arfi aţipit, preţ de câteva cli-pe,momentîncareascăpatautovehiculul de sub con-trol. S-a întâmplat la kilo-metrul 86, unde cisterna arupt glisiera metalică cedesparte cele două sensuride mers, pe o porţiune depeste 30 metri şi a ajuns pesensul opus. Şoferul a reu-şit să oprească mastodon-

tul pe banda se urgenţă asensului opus, după ce amers pe contrasens peste100 de metri. Cel de la vo-lan a scăpat nevătămat, dara tras o spaimă teribilă. În
timpul cercetărilor efec-tuate de poliţiştii de la A1,conducătorul auto a suflatîn etilotest şi s-a stabilit cănuaconsumatalcool.Chiarşi în aceste condiţii, con-

formprocedurii, încazulşo-ferilor care transportă sub-stanţe periculoase, MihaiP. a fost dus la spital undei-au fost recoltate probe desânge pentru a se stabili cu
certitudine că nu a consu-mat alcool înainte de a urcala volan.Traficul a fost blocat ovremepeA1dincauzaeve-nimentului rutier.

Pe A1 la kilometrul 86,

Cisterna cu GPL a
ajuns pe contrasens!


