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Numărul tot mai mare de
infectări cu SARS CoV-2

a dus la intensificarea
controalelor efectuate de
oamenii legii în mijloacele
de transport în comun şi în
centrele comerciale.
Oamenii legii verifică
modul în care cetăţenii
respectă regulile de
prevenire a răspândirii
virusului. M.S.Duminică, poliţiştii argeşeni,împreunăcujandarmi,pompieriși poli.iști locali, dar și cu repre-zenta.i ai celorlalte institu.ii cuatribu.iiîndomeniu,auacţiontînsistem integrat, în centre co-merciale și zone adiacente, launită.i de alimenta.ie publică,zonedeagrement,zonecuafluxridicat de persoane, precum șimijloacedetransportîncomun,anunţă IPJ Argeş.În cadrul acţiunilor, desfăşu-rate, au fost verificate 70 de so-cietăţi comerciale, fiind vizatecentrelecomerciale,pie.ele,târ-gurile, terasele,darșimijloaceledetransportîncomun.Aufostle-gitimate 357 de persoane, aufost verificate peste 250 de au-tovehicule și mijloace de trans-port în comun, iar în urma veri-ficărilorefectuatedetoatestruc-

turile,aufostaplicate77desanc-ţiunicontravenţionale, învaloa-re totală de 16.500 de lei. Sanc-ţiunile au fost aplicate ca urma-re a nerespectării măsurilor deprotecţieindividuală,precumşipentru neluarea măsurilor dedistan.are fizică între clien.i.
Amendaţi din cauză că
nu purtau mască!Iatădetaliidespresancţiuniledatedeoameniilegii.„Duminică,poliţiştii din cadrul Sec.iei 1 Po-li.ie Pitești au desfășurat activi-tă.ipentruprevenirearăspândiriiCoronavirusului, dar și pentruprevenirea comer.ului ilegal deproduse alimentare si neali-mentare, în Pia.a Ceair, în mall-ul, complexele comerciale și te-raseledinzonacentralăamuni-cipiulPitești,fiindverificate8so-cietă.icomerciale,12mijloacede

transportîncomunșilegitimate37 de persoane. Au fost aplicate10sanc.iunicontraven.ionale,învaloaretotalăde8.000delei,con-form Legii 55/2020, astfel: - 9sanc.iuni contraven.ionale, învaloaretotalăde3.000delei,pen-tru nerespectarea măsurilor deprotec.ie individuală; - 1 san-c.iune contraven.ională, în va-loare de 5.000 de lei, a fost apli-cată unei societă.i comerciale,care nu a luat măsuri de dista-n.are fizică între clien.i”, a pre-cizat Mădălina Epure.
Controale în mijloace de
transport în comunTotduminică,poliţiştiidinca-drul Sec.iei 4 Poli.ie Pitești, îm-preunăcureprezentan.iaiPoli-.iei Locale Pitești, au desfășuratactivită.i de verificare, privindrespectareaprevederilor legale

14 cazuri noi de coronavirus!Începutul de săptămână a venit cu 14 cazuri noi decoronavirus, potrivit situaţiei prezentată de Direc-ţia de Sănătate Publică Argeş. Astfel, în Argeş nu-mărul de pacienţi infectaţi cu SARS CoV-2 a ajunsluni, la 5.601. Se înregistrează astfel, o uşoară scă-dere faţă de duminică, atunci când au fost 23 de ca-zuri noi. În urma testelor efectuate la nivel na.io-nal, fa.ă de ultima raportare, au fost înregistrate1.591 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS– CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nuau mai avut anterior un test pozitiv. Pe teritoriulRomâniei, au fost confirmate 137.491 de cazuri depersoane infectate cu noul coronavirus (COVID –19) şi 108.526 de pacien.i au fost declara.i vinde-ca.i. Ieri, 5 octombrie a.c., ora 9.00, potrivit datelorfurnizate de Direc.ia de Sănătate Publică Argeș, In-stitu.ia Prefectului – Jude.ul Argeș informează căsitua.ia epidemiologică se prezintă astfel: -persoa-ne aflate în carantină instituţionalizată: 0; -persoa-ne ieșite din carantină (instituţionalizată): 1 493; -persoane aflate în izolare (anchetă epidemiologi-că): 476, din care 271 în carantină la domiciliu și205 în izolare (cu 15 mai multe, fa.ă de ultima ra-portare- 461); -persoane ieșite din izolare (anchetăepidemiologică): 11 977 (cu 22 mai multe fa.ă deultima raportare – 11 955); -persoane externatedin spital: 5 046 ( cu 11 mai multe, fa.ă de 5 035 dela ultima raportare); -persoane internate în spital:185 (cu 19 mai multe, fa.ă de ultima raportare -166); -persoane internate la ATI: 17 (cu 2 mai pu.i-ne, faţă de raportarea precedentă - 19); -persoanevindecate: 5 165 (cu 10 mai multe, fa.ă de ultimaraportare – 5 155); -persoane diagnosticate pozi-tiv: 5 601 (mai multe cu 14 fa.ă de ultima raporta-re – 5 587); -persoane pozitive la retestare: 12; -ca-zuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore : 14 ; -persoane decedate de la începutul pandemiei: 231(același număr ca la ultima raportare-231). -nu-măr de teste efectuate în spitalele publice, în wee-kend: 42 750, cu 504 mai multe, fa.ă de raporateaprecedentă (cea de vineri) – 42 246. M.S.

S-au intensificat controalele
din cauza COVID-19 în vigoare, în zona pie.elor, cen-trelor comerciale, precum și înmijloacele de transport în co-mun din zona de competen.ă.Aufostverificate12societă.ico-merciale și 11 mijloace de trans-port în comun, fiind aplicate unnumăr de 2 sanc.iuni contrave-n.ionale (avertismente), pentrunerespectareadecătrepersoanelefiziceaobliga.ieideapurtamas-cadeprotec.ie înspa.iile închise.PoliţiştiidincadrulSec.ieidePo-li.ie Rurală Valea Mare Pravă.au desfășurat activită.i de verifi-care, privind respectarea preve-derilor legale în vigoare, în zonatârguluisăptămânaldinlocalita-teaVoinești,ocaziecucareaufostaplicate 2 sanc.iuni contrave-n.ionale (avertismente), pentrunerespectareamăsurilordepro-tec.ie individuală.

„Vă rugăm să conștientiza"i
importanţa măsurilor necesa-
re în contextul situa"iei epide-
miologice actuale şi efortul co-
mun pentru limitarea riscului
de răspândire a infectiei cu Co-
ronavirus.Astfel,măsurilesunt
cu caracter temporar şi trebu-
ie interpretate în sensul abor-
dării unei conduite preventive,
responsabile, la nivel perso-
nal,pentrulimitarearisculuide
aneinfecta,carevafiurmatde
riscul de a transmite şi apro-
piaţiloraceastăafecţiune”,este
recomandarea IPJ Argeş.


