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12 cazuri noi de COVID-19Dacă în ultima zi din septembrie, respectivmiercuri, în judeţul Argeş era o creştere cu 26 decazuri noi de coronavirus, iată că în prima zi din oc-tombrie, joi, numărul a scăzut fiind vorba de 12 ca-zuri noi raportate. Din fericire numărul deceselora rămas nemodificat faţă de ultima raportare. Po-trivit ultimelor date furnizate de Grupul de Co-municare Strategică, ieri, alte 2086 de persoane aufost infectate cu noul coronavirus. Pe teritoriul ţă-rii noastre au fost confirmate 129.658 de cazuri depersoane infectate cu noul coronavirus (COVID –19). 103.994 de pacien/i au fost declara/i vindeca/i.Ieri,1octombriea.c.,ora9.00,potrivitdatelorfur-nizatedeDirec/iadeSănătatePublicăArgeș,situa/iaepidemiologică se prezenta astfel:-persoane ieșite din carantină (instituţionaliza-tă): 1 493;-persoane aflate în izolare (anchetă epidemio-logică): 431, din care 237 în carantină la domici-liu și 194 în izolare (cu 1 mai pu/ine, fa/ă de ulti-ma raportare- 432);-persoane ieșite din izolare (anchetă epidemio-logică): 11 882 (cu 38 mai multe fa/ă de ultima ra-portare – 11 844) ;-persoane externate din spital: 4 979 ( cu 18 maimulte, fa/ă de 4 961 de la ultima raportare);-persoane internate în spital: 178 (cu 7 mai mul-te, fa/ă de ultima raportare - 171);-persoane internate la ATI: 19 (cu 2 mai multe,faţă de raportarea precedentă - 17);-persoanevindecate:5120(cu25maimulte, fa/ăde ultima raportare – 5 095);-persoane diagnosticate pozitiv: 5 545 (maimulte cu 12 fa/ă de ultima raportare – 5 533);-persoane pozitive la retestare:6 ;-cazurinouconfirmate, înultimele24deore:12;-persoane decedate de la începutul pandemiei:231 (același număr ca la ultima raportare-231);-număr de teste efectuate în spitalele publice: 41900,cu326maimulte, fa/ăderaporateaprecedentă(ultimele 24 de ore) – 41 574. M.S.

Noi măsuri au fost
impune în unele

localităţi din Argeş
din cauza creşterii
numărului de cazuri
de coronavirus. În
şedinţele Comitetu-
lui Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă
întrunit miercuri şi
de joi, în comunele
Râca, Brăduleţ şi
Şuici a fost restric-
ţionată activitatea
localurilor, pensiu-
nilor şi a fost sus-
pendată activitatea
sălilor de joc de
noroc. M.S.În cadrul ședin/eiC.J.S.U. Argeș din data de30.09.2020 şi din datade 1.10.2020, s-au stabi-

lit următoarele:-A fost suspendată ac-tivitatea cu publicul aoperatorilor economicicare desfășoară activită/ide preparare, comercia-lizare şi consum al pro-duseloralimentareşi/saubăuturiloralcooliceşi ne-alcoolice, de tipul restau-rantelor și cafenelelor, îninteriorul clădirilor dincomuna Râca, Brădule/ șidin comuna Șuici, jude/ulArgeș, localită/i încarein-ciden/a cumulată a ca-zurilor de infectare cu vi-rusul SARS-CoV-2 în ulti-mele 14 zile este maimare de 1,5/1000 de lo-cuitori,darsepermitpre-pararea hranei şi comer-cializarea produselor ali-mentare şi băuturilor al-

cooliceşinealcoolicecarenu se consumă în spaţii-le respective.-Activitatea restauran-telor și a cafenelelor dininteriorul hotelurilor,pensiunilor sau altor uni-tă/i de cazare este per-misă doar pentru clien/iicaza/i în aceste spa/ii, încomuna Râca, Brădule/ șiîn comuna Șuici, jude/ulArgeș.-Activitatea cu publi-cul a operatorilor econo-mici licen/ia/i îndomeniuljocurilor de noroc se sus-pendă în comuna Râca,Brădule/ și în comunaȘuici, jude/ul Argeș.-A fost suspedată acti-vitatea institu/iilor mu-zeale, a bibliotecilor, li-brăriilor, cinematografe-

lor, studiourilor de pro-duc/ie de film și audiovi-zual, a institu/iilor despectacole și/sau con-certe, școlilor populare,de artă și de meserii, ca-selor de cultură și alteasemenea așezăminteculturale, precum și des-fășurarea evenimentelorculturaleînaerliberînco-muna Râca, Brădule/ și încomuna Șuici, jude/ul Ar-geș.-Sunt permise prepa-rarea, comercializarea șiconsumulproduselorali-mentare și/sau băuturi-lor alcoolice și nealcooli-ce în spa/iile special des-tinate dispuse în exterio-rul clădirilor, în aer liber,cum sunt terasele, clu-burile,barurileșialtease-

menea, cu asigurareaunei distan/e de mini-mum 2 m între mese șiparticiparea a maximum6 persoane la o masă,dacă sunt din familii di-ferite.Programuldelucrucu publicul al operatori-lor economici sus-me-n/iona/i nu poate începeînainte de orele 06.00 șinusepoateprelungidupăorele 24.00 și se des-fășoară, obligatoriu, curespectarea măsurilordeprotec/iesanitarăstabiliteprin ordin comun al mi-nistrului sănătă/ii, minis-trului economiei, ener-giei și mediului de afaceriși al președintelui Auto-rită/ii Na/ionale SanitareVeterinare și pentru Si-guran/a Alimentelor.-S-a aprobat modifica-rea scenariilor de orga-nizare a activită/ii în con-di/ii de siguran/ă epide-miologică, pentru preve-nirea îmbolnăvirilor cuSARS-CoV-2, pentru maimulte unită/i de învă/ă-mânt preuniversitar dinmun. Pitești, Câmpulung,Curtea de Argeş, Căteas-ca, Poienarii de Muscel şiCotmeana.
Toate aceste

măsuri se aplică
începând cu

data de 1 octom-
brie 2020.

RESTRICŢII IMPUSE de
coronavirus în trei comune!


