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În cadrul ac/iunilor decontrol, au fost verifica-te 208 societă/i comer-ciale și persoane fiziceautorizate, aproape 300autovehicule (din care137 de mijloace detransport în comun) șiau fost legitimate aproa-pe 1000 de persoane.Au fost organizate 34de ac/iuni punctuale (dincare 28 de ac/iuni inde-pendente ale poli/iști-lor, 2 ac/iuni cu lucrătoriI.J.J. Argeș, 3 ac/iuni cureprezaentan/i ai I.S.U.Argeș și Poli/ie Locală, șio ac/iune cu reprezen-tan/i ai altor institu/ii), fi-ind vizate, în special zo-nele aglomerate, zonelede agrement, centrele

comerciale, restauran-tele și mijloacele detransport în comun. Caurmare a abaterilor con-statate, poliţiştii au apli-cat aproape 250 de sanc-ţiuni contravenţionale,în valoare totală de39.000 de lei.
Din izolare, la
plimbare...PoliţiştiidincadrulSec-ţieidePoliţieRuralăBas-cov, au depistat în urmaunui control în trafic, peun bărbat de 39 de ani,care nu a respectat mă-sura izolării la domiciliu,la revenirea dintr-o /arăpentru care este institui-tăaceastămăsură.Caur-

mare a acestei abateri, afost aplicată o sanc/iunecontraven/ională, în va-loarede1.000delei,iarsi-tuaţia acestuia a fost co-municată C.J.C.I. Argeș șiD.S.P. Argeș.
Organizatorul
amendat!Sâmbătă, poliţiştii dincadrul Secţiei de PoliţieRuralăRucăraudepistat,la o pensiune din Dâm-bovicioara,unevenimentprivat la care participau20 de persoane. Organi-zatorul evenimentului,un bărbat de 50 de ani,care își serba ziua ono-mastică, a fost amendatcu 3.000 de lei, conform

Legii nr. 55/2020 pri-vindmăsurilepentrupre-venirea și combatereaefectelor pandemiei deCOVID-19, fiind sistatevenimentul.
La fast-foond în
toiul nopţii!În cadrul verificărilordesfășuratepetimpulno-p/ii, poli/iștii piteșteni auidentificat un local de tipfast food-restaurant, înincintacăruiaseaflaumaimul/i clien/i, după ora23:00.Avândînvederecăagentul economic nu arespectat programul defunc/ionare prevăzut înHG. 856/2020 (06:00 –23:00), a fost întocmită

documentaţie cu aspec-teleconstatate,șiînaintatăInspectoratuluiTeritorialde Muncă Argeș, organcompetent în vedereaaplicăriisanc/iunii.Poliţi-ştii,atragatenţiacăscopulverificărilor este ca ce-tă/enii să în/eleagă im-portan/a respectării, încontinuare, a recoman-dărilor privind limitareaexpunerii în spa/ii aglo-merate și purtarea mij-loacelor de protec/ie in-dividuală, alături de res-pectarea celorlalte reco-mandări privind igienapersonală, /inând contmaialesdenumărulridi-cat de îmbolnăviri cu vi-rusul Sars-CoV 2.

Se menţine numărul mic de
cazuri de COVID-19 în Argeş!
Şi duminică, judeţul Argeş a avut un număr

mic de cazuri comparativ cu alte judeţe. Au
fost raportate 33 de cazuri noi faţă de 43 câte
erau înregistrate sâmbătă. La nivel naţional
Grupul de Comunicare Strategică a anunţat ieri,
3.920 infectări noi cu SARS CoV-2. Din nefericire,
în judeţul nostru a crescut numărul deceselor,
fiind în total 246 de la începutul pandemiei. M.S.Institu/ia Prefectului Argeș informea că, potrivitdatelor furnizate de Direc/ia de Sănătate Publică, si-tua/ia epidemiologică din jude/ se prezintă astfel:-persoane aflate în carantină institu/ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantină institu/ionalizată:1493;-persoaneaflate în izolare/carantină (anchetă epi-demiologică):955,dintrecare516încarantinălado-miciliu și 439 în izolare;-persoaneieșitedinizolare/carantină(anchetăepi-demiologică): 12526 (ieri 12506);-persoane internate în spital: 324 (ieri 312);-persoane internate la ATI: 29 (ieri 32);-persoane vindecate: 5364 (ieri 5359);-persoane diagnosticate pozitiv: 6049 (ieri 6016);-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 33(ieri 43);-persoanedecedatedelaînceputulpandemiei:246(ieri 244).În Argeş, coeficientul infectărilor cumulate la 14zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de cătreDirec/ia de Sănătate Publică este de 0,62, cel mai micdin ţară potrivit tabelului de mai jos.ImagePână ieri, 18 octombrie, pe teritoriul României, aufost confirmate 180.388 de cazuri de persoane in-fectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 130.894de pacien/i au fost declara/i vindeca/i. În urma tes-telor efectuate la nivel na/ional, fa/ă de ultima ra-portare, au fost înregistrate 3.920 cazuri noi de per-soane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), aces-tea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un testpozitiv.

Amendat că a dat petrecere!
Controalele oamenilor legii

continuă, peste 200 de
efective de poli*ie și poli*ie
locală acţionând în week-end,
pentru verificarea respectării
măsurilor impuse în contextul
stării de alertă. Au fost
controale în zonele
aglomerate, restaurante,
terase dar şi în mijloacele de
transport în comun, pentru
prevenirea și limitarea
infectării cu virusul Covid-19.
Oamenii legii au descoperit
mai multe nereguli, aplicând
sute de amenzi. M.S.


