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Comitetul Na3ional
pentru Situa3ii de

Urgen3ă a adoptat o nouă
hotărâre ieri. Prin hotă-
rârea 50 este actualizată
lista 3ărilor de risc
epidemiologic pentru
care se instituie măsura
carantinei asupra
persoanelor care sosesc
în România din acestea
și sunt clarificate unele
aspecte referitoare la
aplicarea prevederilor
HG nr. 856 din 14.10.
2020 privind prelun-
girea stării de alertă și a
măsurilor necesar a fi
aplicate pe durata aces-
teia pentru prevenirea
și combaterea efectelor
pandemiei de
COVID-19. M.SÎnacestfelCNSUclarificăsi-tua,iile în care masca de pro-tec,ie sanitară poate fi înde-părtată, înspa,iiledeschise, înjude,ele sau localită,ile încare purtarea ei este obliga-torie. Potrivit Hotărârii 50din26.10.2020,situa,iilecândmasca poate fi îndepărtatăsunt: fumatul, consumul deproduse alimentare sau bău-turi,desfășurareaactivită,ilor

sportive individuale- doarpentru perioade scurte detimp și doar dacă persoane-lesunt înafarazonelordetra-fic pietonal și pot respecta odistan,ă de cel pu,in 2 metrifa,ă de alte persoane. Iatămai jos hotărârea completă.
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă lista ,ări-lor/zonelor de risc epide-miologicridicatpentrucareseinstituie măsura carantineiasupra persoanelor care so-sesc în România din acestea,

prevăzută în anexă la pre-zenta.
Art. 2 Instituirea restric,ii-lor referitoare la persoanelecare sosesc din anumite zonesau ,ări cu risc epidemiologicridicat se aplică după 24 orede la data aprobării hotărâriiprin care acestea sunt stabi-lite, iar ridicarea acestora serealizează începând cu dataemiterii hotărârii.
Art. 3 În localită,ile sau ju-de,ele încareportulmăștiideprotec,ie este obligatoriu în

spa,iile deschise, este permi-săînlăturareaacesteiapentruperioadescurtedetimpînve-derea fumatului, consumuluide produse alimentare saubăuturi în afara teraselor, câtși pentru desfășurarea acti-vită,ilor sportive individualesau altor asemenea activi-tă,i, doar dacă persoanelesunt în afara zonelor de traficpietonal și la minim 2 metrifa,ă de alte persoane.
Art.4Prezentahotărâresecomunică tuturor compo-nentelor Sistemului Na,ionalde Management al Situa,iilorde Urgen,ă, pentru punere înaplicareprinordineșiactead-ministrative ale conducăto-rilor acestora.

Lisa 3ărilor pentru care
se instituie măsura ca-
rantinei timp de 14 zile

asupra persoanelor
care sosesc în Româ-
nia. Andorra, Vatican,

Cehia, Belgia, Polinezia
Franceza, Guam,

Olanda, Armenia, Lu-
xemburg, Slovenia,

Fran3a, Gibraltar, Elve-
3ia, Liechtenstein, Mun-

tenegru, Argentina,
Spania, Slovacia, Marea

Britanie, Georgia,
Malta, Bahamas, Costa
Rica, Croa3ia, Irlanda,
Polonia, Bahrain, Ma-
cedonia de Nord, Por-
tugalia, Puerto Rico.

33 cazuri noi de coronavirus!
Ieri numărul de cazuri noi de coronavirus a scăzut

ușor, având în vedere perioada de week-end în care
nu au fost făcute noi teste. Astfel, au fost înregistrate
33 de persoane infectate, fa3ă de 57 câte erau
duminică. Numărul total al cazurilor din jude3 a ajuns
la 6514, iar inciden3a cumulată în ultimele 14 zile la
mia de locuitori a ajuns la 0,96, jude3ul men3inându-
se în zona verde. La nivel na3ional erau 2.844 pacien3i
infecta3i cu COVID-19 în ultimele 24 de ore. M.S.Institu,ia Prefectului Argeș informa situa,ia epidemiologicădin jude,:-persoane aflate în carantină institu,ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantină institu,ionalizată: 1493;-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epidemio-logică): 1270, dintre care 566 în carantină la domiciliu și 704în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 13091 (ieri 13027);-persoane internate în spital: 411 (ieri 386);-persoane internate la ATI: 35 (ieri 34);-persoane vindecate: 5573 (ieri 5561);-persoane diagnosticate pozitiv: 6514 (ieri 6481);-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 33 (ieri 57);-număr teste efectuate în spitalele publice: 49023 (dintrecare 262 în ultimele 24 de ore și 633 de la ultima raportare);-persoane decedate de la începutul pandemiei: 258 (ieri257).Ultimul deces a fost înregistrat la o femeie, 85 de ani, cu co-morbidită,i: diabet zaharat tip II, insuficien,ă cardiacă, bron-hopneumonie obstructivă cronică, anevrism ventricul stâng.Jude,ul Argeș se men,ine în zona verde, coeficientul in-fectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori,fiind de 0,96.Până ieri, 26 octombrie, pe teritoriul României, au fost con-firmate 212.492 de cazuri de persoane infectate cu noul co-ronavirus(COVID–19).151.811pacien,iaufostdeclara,ivin-deca,i. În urma testelor efectuate la nivel na,ional, fa,ă de ul-tima raportare, au fost înregistrate 2.844 cazuri noi de per-soane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiindcazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Masca jos, doar când
mănânci sau bei!


