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Ieri, premierul
Ludovic Orban a

făcut o vizită oficială
în Argeș. Acesta a
mers la uzina Dacia,
ulterior, având o
întâlnire cu oficiali
din partid, la
Prefectura Argeș.
Primul ministru a
vorbit despre noile
modele produse de
Dacia dar şi despre
măsurile privind
carantinarea unor
localităţi din cauza
numărului mare de
cazuri de bolnavi de
coronavirus. M.S.Vizita a început la uzinade la Mioveni, acolo undepremierul a fost întâmpi-nat de directorul general

al Automobile Dacia,Christophe Dridi, de pre-fectul jude.ului, EmilianSoare și al.i reprezentan.iai partidului de guvernă-mânt. I-au fost prezenta-tenoilemodeleDacia-Lo-gan și Sandero dar și re-zultatele companiei dinultima perioadă. Astfel, înseptembrie, Dacia a înre-gistrat prima creştere aproducţiei de anul acesta,cu 23% mai mult faţă deperioada similară din2019. Acest lucru a fostposibil încondiţiile încareDacia a revenit la un ritmde lucru de 1.300 de ma-şini pe zi. În cadrul întâl-nirii s-a discutat și desprestadiul lucrărilor la au-tostrada Pitești-Sibiu și la

drumul expres Pitești-Craiova. Premierul s-aaflat la cea de a treia vizi-tă la Autobobile Dacia.
Se lucrează la
capacitate maximă„Îi mul.umesc domnu-lui președinte că mi-aadresat această invita.ie.

Am promis că voi fi pre-zent când lansăm noulLogan și noul Sanderocare sunt rodul proiecta-n.ilor din România, pro-iectarea fiind făcută, încea mai mare parte, printelemuncă. Leurez succescontructorilor de mașinide la Dacia cu aceste mo-dele noi care sunt dejaintroduse în fabrica.ie.Aceste noi modele aratăcât de mult contează cer-cetarea, proiectarea, di-namismul Dacia Renault.Am aflat numai veștibune, că se lucrează ladeplină capacitate, bachiar se lucrează și sâm-băta, că fabrica din Mio-veni este capabilă să ge-nereze produse competi-tive care au cerere pe

pia.ă. Vreau să remarc,măsurile remarcabile deprotec.iecaresuntluateînfabrică și care permit săconfere siguran.ă tuturorangaja.ilorDaciaRenault”,a declarat Ludovic Orban.
„Am pregătit măsuri
în funcţie de rata de
incidenţă”Întrebat dacă este po-sibilă o revenire la stareade urgenţă, dat fiind nu-mărul tot mai mare decazuri de coronavirus,premierulazis: „S-apusînmod frecvent întrebareareferitoare la starea deurgenţă. Am pregătit mă-suri în funcţie de rata deincidenţă. În Bucureşti şialteoraşemari,s-auadop-tatmăsurilecaresuntpre-văzute în legislaţie: obli-gaţia portului măştii, in-clusiv în spaţii deschise,derularea învăţământu-lui în sistem online, în-chiderea de teatre, cine-matografe, cafenele. Toa-te aceste sunt măsuri pre-văzute tocmai pentru asereducenumăruldeper-soane care se îmbolăn-vesc (...)Fiecaredintrenoitrebuie să se protejeze.Deja s-au şi luat decizii decarantinare a unor sate, aunor localităţi. Când va finecesară decizia de ca-rantinare o vom lua.”

A explodat numărul de cazuri de
COVID-19!Cifre incredibile ne arată că pandemia de co-ronavirus e departe de a se încheia. Ieri, în .aranoastră au fost înregistrate 4.848 cazuri noi, în24deore,celemaimultedeladeclanşare. Jude.ulArgeșa raportat 44cazurinoi,fiindîn continuarepe ultimul loc în .ară, la coeficientul infectărilorcumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locui-tori, cu un procent de 0,69. În Argeș au fost în-registrate 44 cazuri noi, cu 4 mai multe fa.ă denumărul raportat mar.i. Astfel, numărul total alpacienţilor infectaţi a ajuns la 6.179. Chiar şi înaceastă situaţie, judeţul nostru se menţine cu in-cidenţa cea mai mică din ţară la numărul de ca-zuri noi din ultimele 14 zile, având un procent de0,69 la 1.000 de locuitori. Altfel spus, suntem peultimul loc la cazuri noi. Prefectura Argeș anu-n.a ieri că, potrivit datelor furnizate de Direc.iade Sănătate Publică, situa.ia epidemiologică dinjude. se prezintă astfel: -persoane aflate în ca-rantină institu.ionalizată: 0; persoane ieșite dincarantină institu.ionalizată: 1493; persoaneaflate în izolare/carantină (anchetă epidemio-logică): 970, dintre care 498 în carantină la do-miciliu și 472 în izolare; persoane ieșite din izo-lare/carantină (anchetă epidemiologică): 12788(ieri12547);persoaneinternateînspital:340(ieri339); persoane internate la ATI:35 (ieri 33); per-soanevindecate:5454(ieri5410);persoanediag-nosticate pozitiv: 6179 (ieri 6135); cazuri nouconfirmate, înultimele24deore:44(ieri40); nu-măr teste efectuate în spitalele publice: 47652(dintre care 489 în ultimele 24 de ore); persoa-ne decedate de la începutul pandemiei: 253(ieri 253). Până ieri, 21 octombrie, pe teritoriulRomâniei, au fost confirmate 191.102 cazuri depersoane infectate cu noul coronavirus (COVID– 19). 137.835 de pacien.i au fost declara.i vin-deca.i. În urma testelor efectuate la nivel na.io-nal, fa.ă de ultima raportare, au fost înregistra-te 4.848 cazuri noi de persoane infectate cu SARS– CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri carenu au mai avut anterior un test pozitiv.
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Premierul Orban, la Dacia


