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Miercuri s-a întru-
nit Comitetul Ju-
de.ean pentru
Situa.ii de Urgen.ă,
condus de prefectul
Emanuel Soare. În
cadrul şedinţei s-a
luat hotărârea să
introducă restric.ii
în două sate din
Argeș, unde incide-
n.a cumulată a ca-
zurilor de infectare
cu virusul SARS-
CoV-2 în ultimele
14 zile este mai
mare de 1,5/1000
de locuitori.„Conform HotărâriiCJSU nr 45/7.10.2020,însatulRogojina,dinco-muna Budeasa și în sa-tul Vărăști, din comunaCicănești, se suspendă,dindatade8octombrie2020, activitatea cu pu-

blicul a operatoriloreconomici care des-fășoarăactivită-idepre-parare, comercializareşiconsumalproduseloralimentare şi/sau bău-turilor alcoolice şi ne-alcoolice, de tipul res-taurantelor și cafenele-lor, în interiorul clădi-rilor. Activitatea res-

taurantelor și a cafene-lelor din interiorul ho-telurilor, pensiunilorsau altor unită-i de ca-zare este permisă doarpentru clien-ii caza-i înaceste spa-ii. În plus,tot de joi, 8 octombrie,activitatea cu publicul aoperatorilor economicilicen-ia-i în domeniuljocurilor de noroc sesuspendă în satul Ro-gojina, comuna Budea-sa și în satul Vărăști,comuna Cicănești, ju-de-ul Argeș. În celedouă sate se suspendăactivitatea institu-iilormuzeale, a biblioteci-lor, librăriilor, cinema-

tografelor,a institu-iilorde spectacole și/sauconcerte, școlilor po-pulare, de artă și demeserii, caselor de cul-tură și alte asemeneaașezăminte culturale,precum și desfășura-rea evenimentelor cul-turale în aer liber.În schimb, în celedouă sate sunt permiseprepararea, comercia-lizareașiconsumulpro-duselor alimentareși/sau băuturilor al-coolice și nealcoolice înspa-iile special desti-nate dispuse în exte-riorulclădirilor, înaerli-ber, cum sunt terasele,

barurile și altele ase-menea, cu asigurareaunei distan-e de mini-mum 2 m între mese șiparticiparea a maxi-mum 6 persoane la omasă, dacă sunt din fa-milii diferite.
Programul de

lucru cu publicul al
acestor operatori

economici nu
poate începe în-

ainte de orele
06.00 și nu se

poate prelungi
după orele 24.00 și
se desfășoară, obli-
gatoriu, cu respec-
tarea măsurilor de
protec.ie sanitară
stabilite prin ordin

comun al minis-
trului Sănătă.ii,

ministrului Econo-
miei, Energiei și
Mediului de Afa-

ceri și al președin-
telui ANSVSA, emis
în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea

nr. 55/2020, cu
modificările ulte-
rioare” se preci-

zează în Hotărârea
45 a CJSU.

Nou record de număr de cazuri de COVID-19

Un nou record al numărului cazurilor de
coronavirus a fost atins ieri. În judeţul Argeş au

fost 49 de noi pacienţi infectaţi. În ultimele 24 de
ore au fost înregistrate alte două decese, fiind în
total 235. M.S.

La nivel naţional, creşterea a fost de 3130 de noi cazuride COVID-19 în ultimele 24 de ore, fiind un alt record ab-solut de la începutul pandemiei. 30.191de teste au fost pre-lucrate la nivel na-ional, reprezentând cel mai mare numărde teste efectuate într-o zi, însă rata de pozitivare este totridicată, de 10,36%, fiind raportate alte 44 de decese.Potrivit datelor furnizate de Direc-ia de Sănătate Publi-că, situa-ia epidemiologică din jude- se prezennta ieri ast-fel:-persoane aflate în carantină: 0;-persoaneaflateînizolare(anchetăepidemiologică):503;-persoane internate în spital: 204;-persoane internate la ATI: 16;-persoane vindecate: 5215;-persoane diagnosticate pozitiv: 5715;-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 49;-număr teste efectuate în spitalele publice: 43843 (din-tre care 393 în ultimele 24 de ore);-persoane decedate de la începutul pandemiei: 235.Decesul cu numărul 234 a fost înregistrat la un bărbat,de 75 de ani, cu comorbidită-i: boală renală cronică, car-diopatie ischemică, insuficien-ă tricuspidiană severă, hi-pertensiune severă, fibrila-ie atrială, diabet zaharat, insu-ficien-ă hepatică acută;Decesul numărul 235 a fost înregistrat la o femeie, 80 deani, cu comorbidită-i: accident vascular cerebral (AVC) se-chelar, hipertensiune arterială (HTA) gr.II.

Din cauza numărului mare de cazuri de coronavirus,

Restricţii în două sate din Argeş
Două sate din comunele Budeasa şi

Cicăneşti au un număr mare de cazuri de
coronavirus, raportat la numărul locuitorilor,
ceea ce a dus la luarea unor măsuri restrictive
în ceea ce priveşte activităţile cu publicul.
Restaurantele, barurile, sălile de jocuri de
noroc, au fost închise. Nu mai sunt permise
nici evenimentele culturale în aer liber. Sunt
deschise doar terasele dar cu limită de
persoane la mese. M.Sandu


