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În Argeș, număr scăzut de
cazuri de COVID-19!
Ieri au fost confirmate 22 de cazuri noi de

coronavirus, cu 4 mai multe fa(ă de sâmbătă,
când erau 18. Chiar și așa. numărul se men(ine
scăzut fa(ă de alte jude(e unde au fost înregistrate
creșteri semnificative. În total numărul pacien(ilor
infecta(i din jude(ul Argeș a ajuns la 5789. Vestea
bună este aceea că jude(ul nostru nu se numără
printre cele cu peste 1.5 cazuri la 1.000 de locuitori.
În plus, a scăzut numărul persoanelor internate la
ATI și nu au mai fost înregistrate alte decese. La
nivel na(ional au fost 2.880 cazuri noi. M.SanduPână ieri, 11 octombrie, pe teritoriul României, au fostconfirmate 155.283 de cazuri de persoane infectate cunoul coronavirus (COVID – 19).117.942 de pacien/i aufost declara/i vindeca/i. În urma testelor efectuate la ni-vel na/ional, fa/ă de ultima raportare, au fost înregis-trate 2.880 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS– CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu aumai avut anterior un test pozitiv.Jude/ele în care coefi-cientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:București – 2,52; Alba – 2,26; Vâlcea -2,16; Iași – 1,97;Bacău – 1,89; Neam/ – 1,86; Teleorman – 1,73; Sălaj –1,79;Sibiu–1,66;Caraș-Severin–1,64;Cluj–1,62;Brașov– 1,52; Timiș – 1,52.

22 cazuri noi în jude(!Potrivit datelor furnizate de Direc/ia de Sănătate Pu-blică, situa/ia epidemiologică din jude/ se prezenta ast-fel: persoane aflate în carantină institu/ionalizată: 0; per-soane ieșite din carantină institu/ionalizată: 1493; per-soane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemiolo-gică):695,dintrecare404încarantinăladomiciliuși291în izolare; persoane ieșitedin izolare/carantină (anchetăepidemiologică):12220;persoaneinternateînspital:233(ieri 222); persoane internate la ATI: 18 (ieri 19); per-soanevindecate:5262(ieri5258);persoanediagnosticatepozitiv: 5789 (ieri 5767); cazuri nou confirmate, în ul-timele 24 de ore: 22 (ieri 18); persoane decedate de laînceputul pandemiei: 236 (ieri 236).

Afost un week-
end plin de

controale. Poli(iști în
civil sau în uniformă
au cutreierat cen-
trele comerciale, au
verificat localuri,
terase sau săli de
jocuri pentru a ur-
mări dacă sunt res-
pectate măsurile
impuse pentru pre-
venirea infectării cu
COVID-19. De ase-
menea au fost făcute
verificări și în mij-
loace de transport în
comun. M.SanduÎn ultimele 24 de ore,peste 170 de efective

de poli/ie și poli/ie loca-lă au desfăşurat acţiunide verificare a respec-tăriimăsurilorimpuseîncontextul stării de aler-tă, în zonele aglomerate,restaurante,terasedarşiîn mijloacele de trans-port în comun, pentruprevenirea și limitareainfectării cu virusul Co-vid-19. Au fost organi-zate 19 ac/iuni punc-tuale, în sistem integrat,fiind vizate, în special,zonele aglomerate, cen-trele comerciale, res-taurantele și localurilepublice, precum și mij-loacele de transport în

comun, anun/ă IPJ Ar-geș.„În cadrul ac/iunilorde control, au fost veri-ficate 33 de societă/i co-merciale/persoane fizi-ce autorizate, 189 demijloace de transport șiau fost legitimate 423persoane. Echipele decontrolaudepistat70depersoanecarenuaures-pectat măsurile de pro-tec/ie individuală, aces-tea fiind sanc/ionatecontraven/ional, con-form Legii nr. 55 din2020, cu amenzi în va-loare totală de 2.000 delei. De asemenea, a fost

aplicatăosanc/iunecon-traven/ională, unui băr-bat de 32 de ani, dintr-olocalitate din jude/, carenu a fost găsit la adresade izolare în momentulverificăriloe efectuatede poli/iști. Acesta a fostsanc/ionat contrave-n/ional cu amendă învaloare de 5.000 de lei,

iar situa/ia a fost comu-nicată Direc/iei de Să-nătate Publică. Pe par-cursul întregii zile de aufost purtate discut4ii cucetăt4enii s4i li s-a atrasatent4iaasuprapurtăriiînmod corespunzat̆or amăs4tiide protect4ie, asu-pra necesităt4ii distan-t4ării fizice, a respectăriiregulilor de igiena.̆ Noi,împreunăcu tot4icei im-plicat4iînact4iunile de ve-rificare, vom continuaactivităt4ile, pentru bi-nele tuturor, iar încazulin̂ care vor fi constatateabateri de la normeleprivindmăsuriledepro-tect4ie, vom lua mas̆uri.Facem un apel la tot4icetăt4enii să respectenormeledeprotect4iesa-nitară s4idedistant4arefi-zică pentru a-s4i protejapropria san̆at̆ate s4i via-t4ă,dar s4ipentru a-i pro-teja pe tot4icei din jur”, adeclarat Mădălina Epu-re, ofiţer de relaţii cupresa al IPJ Argeş, des-pre acţiunile organizate.

Controale intensificate
pentru prevenirea infectării


