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De astăzi, pe tot
teritoriul judeţului

Argeş, masca devine
obligatorie pentru toţi
cetăţenii în toate
spaţiile publice, adică
chiar şi pe stradă.
Decizia a fost luat în
cadrul Comitetului
Jude+ean pentru Situa+ii
de Urgen+ă. Sunt
exceptaţi de la această
măsură copiii de până la
5 ani. Prefectul Emanuel
Soare a explicat de ce a
fost luată această
decizie. M.SanduComitetulJude/eanpentruSitua/ii de Urgen/ă, condusde prefectul Emanuel Soare,a hotărât în ședin/a de lunică purtarea măștii de pro-tec/ie devine obligatorie înArgeș, în toate spa/iile pu-blice, începând cu ziua demiercuri,14octombrie.Con-form hotărârii CJSU nr47/12.10.2020, obligativi-

tatea nu se aplică copiilor cuvârsta de până la 5 ani. Obli-gativitatea purtării măștiide protec/ie în spa/iile pu-blice este în vigoare încădin data de 30 iulie, pentrugrupuriledepestedouăper-soane,cuexcep/iacopiilordepână la 5 ani. De miercuri,to/i cei afla/i pe raza admi-nistrativ-teritorială a ju-de/ului vor trebui să poarte

mască în spa/iile publice.Cei care nu vor respectamăsura de protec/ie indivi-duală riscă amenzi în va-loare de 500-2500 lei, înbaza legii 55/2020.
Măsurile trebuie
luate înainte de
răspândirea virusuluiDespre decizia care va in-tra în vigoare astăzi, am dis-

cutat cu prefectul judeţuluiArgeş, Emanuel Soare. „Noiam fost de mult afectaţi, înlunile iulie şi august ajun-gândlapeste100depacienţipe zi. Din acest motiv amluat, în iulie, măsura purtă-rii măştii în spaţiile publicepentru grupuri mai mari dedouă persoane. Această re-gulăne-asalvat,avândînve-dere că în această perioadătoate judeţele au problemefoarte mari. Am speranţa căaplicând aceste măsuri vomreuşi să scăpăm. Cu ajutorulPoliţiei şi Jandarmeriei cares-au asigurat că sunt res-pectate şi puse în aplicaremăsurile situaţia în judeţeste bună. Numai că, oame-nii au început să se relaxezeşi nu mai poartă mască. Deaceea am venit cu aceastănouă măsură potrivit căre-ia, cetăţenii, de fiecare datăcând ies din casă, fie că suntsinguri sau alături de alte

persoane, trebuie să poartemască. Trebuie să înţele-gem că masca ne protejeazăşi pe noi şi pe ceilalţi şi tre-buie să o purtăm. La nivelnaţional indicatorii suntcumulaţi pe 14 zile. Noi nuputemsăaşteptăm14zilesăse răspândească virusul şiapoi să luăm măsuri. În Ar-geş am avut nevoie de 2lunisăeliminămvirusulcareodată ce a intrat nu am scă-pat uşor. Nu ne putem per-mite să aşteptăm depăşireaindicatorilor şi abia apoi săluămmăsuri.Luămdeciziicasă prevenim! Această mă-sură ne permite să ieşimafară, să mergem la serviciu,să muncim. Nu vreau alte ti-puri de restricţii! Trebuiesă educăm oamenii să nuajungă la spital. Dacă tot amajunsunexemplulanivelna-ţionl pentru bune practici ebine să rămânem aşa! Mas-ca ne protejează în propor-ţie de 90 % şi este bine pen-tru noi şi pentru cei din jursă o purtăm” a declarat pre-fectul Emanuel Soare.

Simona Bucura Oprescu
are COVID-19

Parla-
men-

tarul de
Argeş
Simona
Bucura
Oprescu a
fost
depistată
pozitiv cu
Sars CoV
2, fiind

internată la Spitalul Mioveni.
Anunţul a fost făcut de deputată
într-o postare pe Facebook, ieri.
Deputatul PSD spune că starea
ei este stabilă şi recomandă
tuturor cetăţenilor să se
protejeze şi să nu ignore
periculosul virs. M.Sandu

”Dragii mei,
Mă alătur miilor de români con-

firma i pozitiv de Covid19.
Stareameadesănătateestestabilă

în acest moment și sunt internată în
spitalul de la Mioveni unde am mare
încredere în profesionalismul cadre-
lor medicale care au tratat cu succes
până acum sute de al i pacien i. Nu
am pus la îndoială nicio clipă existe-
n a acestui coronavirus. Nu o face i
nicivoi!Proteja i-văcâtmaibinepen-
trusiguran avoastrășiacelordinjur!

Să dea bunul Dumnezeu să fi i fe-
ri i de acest inamic invizibil care pro-
duce atâta suferin ă!

Multăsănătatetuturor!”,ascrisde-putatul Simona Bucura Oprescu.

Masca obligatorie şi pe stradă!

Situaţia cazurilor de coronavirus din Argeş!Deşi ieri, la nivel naţional, au fost înregistrate3.109 cazuri noi de coronavirus, în Argeş, numă-rulafostde29decazurinoi.Aufostcu12maimul-tefaţădemarţi, însă,nesituămîntrejudeţelecunu-măr scăzut de pacienţi infectaţi. Institu/ia Prefec-tuluiArgeșinformeazăcă,potrivitdatelorfurnizatede Direc/ia de Sănătate Publică, situa/ia epide-miologicădinjude/seprezintăastfel:persoaneafla-te în carantină institu/ionalizată: 0;persoaneieși-

tedincarantinăinstitu/ionalizată:1493;persoaneaflateînizolare/carantină(anchetăepidemiologică):732,dintrecare413încarantinăladomiciliuși319înizolare;persoaneieșitedinizolare/carantină(an-chetă epidemiologică): 12294; persoane interna-teînspital:260(ieri251);persoaneinternatelaATI:20(ieri26);persoanevindecate:5280(ieri5267);persoane diagnosticate pozitiv: 5835 (ieri 5806);cazurinouconfirmate,înultimele24deore:29(ieri17); număr teste efectuate în spitalele publice:

45095(ieri418);persoanedecedatedelaînceputulpandemiei:236(ieri236).Pânăieri,13octombrie,peteritoriulRomâniei,aufostconfirmate160.461de cazuri de persoane infectate cu noul coronavi-rus (COVID – 19). 120.515 pacien/i au fost decla-ra/ivindeca/i.Înurmatestelorefectuatelanivelna-/ional, fa/ă de ultima raportare, au fost înregistra-te 3.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV-2(COVID–19),acesteafiindcazuricarenuau mai avut anterior un test pozitiv. M.S.


