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Record de îmbolnăviri de
coronavirus!În judeţul Argeş dar şi la nivel na-ţional s-a stabilit un nou record de îm-bolnăviri. Astfel în Argeş au fost ra-portate ieri, 45 de cazuri noi, cele maimulte din noul val, însă la nivel naţio-nal sunt 2.958. Până ieri, 7 octombrie,pe teritoriul României, au fost confir-mate142.570decazuridepersoanein-fectate cu noul coronavirus (COVID –19). 111.564 de pacien'i au fost decla-ra'ivindeca'i. Înurmatestelorefectuatela nivel na'ional, fa'ă de ultima rapor-tare,aufost înregistrate2.958decazurinoidepersoaneinfectatecuSARS–CoV- 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuricarenuaumaiavutanterioruntest po-zitiv. În intervalul 06.10.2020 (10:00)–07.10.2020(10:00)înRomâniaaufostraportate82dedecese(52bărba'iși30femei), ale unor pacien'i infecta'i cunoul coronavirus.Institu'ia Prefectului Argeș informacă, potrivit datelor furnizate de Direc'iade Sănătate Publică, situa'ia epide-miologică din jude' se prezenta astfel:-persoane aflate în carantină: 0;-persoane aflate în izolare (anchetăepidemiologică): 451;-persoane internate în spital: 199;-persoane internate la ATI: 14;-persoane vindecate: 5196;-persoane diagnosticate pozitiv:5666;-cazurinouconfirmate, înultimele24de ore: 45;-persoane decedate de la începutulpandemiei: 233;-numărtesteefectuateînspitalelepu-blice:43450(dintrecare386înultimele24 de ore). M.S.

În acest sediu secundarunde func'ionează și Poli-'ia Câmpulung se desfă-şoară activităţi de prelua-
re a documentelor necesa-re operaţiunilor de înma-triculare a vehiculelor şi deeliberare a plăcuţelor cu

numeredeînmatriculare. Înzilele de marţi şi joi, cetăţe-nii pot beneficia de acesteservicii fără a fi nevoie să se

deplaseze până la Pitești,reședin'ă de jude'. De cânds-a deschis acest sediu se-cundar în zilele când se de-fășoară activitatea cozilesunt pe mai multe rânduri.
Din păcate ce-
tă)enii nu res-

pectă nicio
regulă de dista-
n)are socială iar
mai mult decât
atât nu poartă

nici măști. În tot
acest timp când
se formează cozi
poli)iștii sunt ne-
voi)i să intervină
pentru asigura-
rea ordinii pu-

blice și
instaurarea re-
gulilor de pro-

tective Covid 19.

La Câmpulung,

Cozi mari la Permise!

De la începutul lunii
septembrie serviciile

publice judeţene pentru
permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor
au organizat 26 de sedii
secundare şi în alte
localităţi, pe lângă cele
existente în municipiile
reşedinţă de judeţ. Şi
Argeşul a fost printre
judeţele incluse în lista
întocmită de MAI. Astfel,
cetăţenii din Câmpulung,
care trebuie să obţină
permisele de conducere sau
să îşi înmatriculeze
maşinile, nu trebuie să mai
bată drumul până la Piteşti
pentru aceste acte. B.Radu


