
So
ci

al
-P

ub
lic

it
at

e
Cu

ri
er

ul
Zi

le
i-

pa
g.

12
M

ie
rc

ur
i,

4
no

ie
m

br
ie

20
20

Având în vedere că
inciden*a numărului

de cazuri crește de la o zi
la alta, după cum anun*am
din numărul de ieri, în 27
de localită*i au fost
impuse restric*ii
suplimentare. Prefectul
jude*ului, Emanuel Soare
a dispus intensificarea
contoalelor astfel încât cei
care nu respectă măsurile
impuse prin lege să fie
sanc*iona*i. În ultimele 24
de ore, echipe mixte
formate din poli*iști,
jandarmi, reprezentan*i ai
Inspectoratului pentru
Situa*ii de Urgen*ă și
poli*iști locali au verificat
peste 1.000 de persoane,
peste 100 de societă*i și
mai mult de 100 de
mijloace auto. M.SanduÎn 27 de localită2i din Argeș,unde incidenţa cumulată în ul-timele 14 zile a cazurilor estemai mare de 1,5 şi mai mică de3/1.000delocuitoriauimpuserestric2ii suplimentare. Acestelocalită2isunt:municipiilePiteștiși Curtea de Argeș, orașele To-poloveni și Ștefănești și comu-nele Schitu Golești, Albeștii deArgeș,Sălătrucu,Brădule2,Cio-măgești, Teiu, Bascov, Dom-

nești, Moșoaia, Rucăr, Bârla,Leordeni, Băbana, Recea, Căli-nești,Bradu,ValeaDanului,Ci-cănești,Băiculești,Mărăcineni,Oarja, Izvoru și Vulturești.
Restric*iilecaresevorapli-

ca în localită*ile men*ionate
sunt:-Sepermiteactivitateacupu-bliculaoperatoriloreconomicicare desfăşoară activităţi depreparare, comercializare şiconsum al produselor alimen-tareşi/saubăuturiloralcooliceşi nealcoolice, de tipul restau-rantelor şi cafenelelor, în inte-riorul clădirilor, în intervalulorar 6,00 - 23,00, fără a depăşi30%dincapacitateamaximăaspaţiului;-Se permite activitatea res-taurantelor şi a cafenelelor dininteriorul hotelurilor, pensiu-nilorsaualtorunităţidecazare,în intervalul orar 6,00 - 23,00,fără a depăşi 30% din capaci-tatea maximă a spaţiului;

-Se permite activitatea ope-ratoriloreconomici licen2ia2i îndomeniul jocurilor de noroc,în intervalul orar 6,00 - 23,00,fără a depăşi 30% din capaci-tatea maximă a spaţiului .
Peste 1.000 de
persoane verificateDe luni până ieri diminea2ă,aufostorganizate34deac2iunipunctuale (din care 30 deac2iuni independente ale po-li2iștilor, 2 ac2iuni cu lucrătoriI.J.J. Argeș, o ac2iune cu repre-zentan2i ai I.S.U. Argeș, poli2iştilocali și o ac2iune de verificareîn trafic, cu reprezentan2i aiISCTR, RAR), fiind vizate, mij-loacele de transport în comunșizoneleaglomerate,zoneledeagrement, centre comerciale şilocaluri publice. Poli2iștii auverificat 300 de autovehicule,din care 122 de mijloace detransport în comun. Totodată,au fost verificate 1.153 de per-soane,dintrecare693încadrul

ac2iunilorpunctuale,precumși122 de societă2i comercialesau persoane fizice autorizate,cu privire la respectarea mă-surilor organizatorice specifi-ce, a programului de lucru și înprivin2a respectării măsurilorde protec2ie de către personalși clien2i. Ca urmare a abateri-lorconstatate,poliţiştiiargeşeniau aplicat 211 sancţiuni con-travenţionale, în valoare tota-lă de 28.250 de lei.
Sală e jocuri de noroc
amendată!Dintreacestea,209sanc2iuni,învaloaretotalăde21.250delei,aufostdatepersoanelorcarenunu purtau masca de protec2iesauopurtaunecorespunzător.O amendă, în valoare de 5.000delei,a fostdatăunuioperatoreconomic din comuna Mărăci-neni cu activitate de jocuri denoroc,carenuşi-asuspendatac-tivitateapotrivit legii.Totodată,în urma celor constatate, poli-ţiştii au transmis înştiinţări că-tre instituţiilecuatribuţii îndo-meniu, pentru a dispune mă-surile legale, conform compe-tenţelor, respectiv către Pri-măria Mărăcineni, Inspectora-tul Teritorial de Muncă Argeș,Direc2ia de Sănătate PublicăArgeșșiOficiulNa2ionalpentruJocurideNoroc.Osanc2iune, învaloare de 2.000 de lei, a fostaplicată unui bărbat de 38 deani,dinBăiculeșticarenuane-respectatmăsurii izolării lare-venirea din Elve2ia.

Trei noi decese la pacien*i
infecta*i cu COVID-19Pe lângă creșterea mare a numărului de cazuri noi decoronavirus cu care se confruntă jude2ul nostru, seobservă că zilnic apar noi decese. Mar2i au fost rapor-tate trei decese noi, la pacien2i infecta2i care erau bol-navi cronici suferind și de alte afec2iuni. Ieri au fost re-portate 179 cazuri noi de coronavrius în Argeș. La ni-vel na2ional a fost înregistrat un record de la începutulpandemiei, fiind 7.733 cazuri noi de persoane infecta-te cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). În plus, în jude2ulnostru a crescut și numărul pacien2ilor interna2i laATI. Institu2ia Prefectului Argeș anun2a că situa2ia epi-demiologică din jude2 se prezintă astfel: persoaneaflate în carantină institu2ionalizată: 1; persoane ieși-te din carantină institu2ionalizată: 1493; persoaneaflate în izolare/carantină (anchetă epidemiologică):2019, dintre care 795 în carantină la domiciliu și1224 în izolare; persoane ieșite din izolare/carantină(anchetă epidemiologică): 13923; persoane internateîn spital: 447 (ieri 433); persoane internate la ATI: 33(ieri 29); persoane vindecate: 5918 (ieri 5861); per-soane diagnosticate pozitiv: 7416 (ieri 7237); cazurinou confirmate, în ultimele 24 de ore: 179 (ieri 176);număr teste efectuate în spitalele publice: 52142(dintre care 515 în ultimele 24 de ore); persoane de-cedate de la începutul pandemiei: 274 (ieri 271). Celetrei decese raportate ieri au survenit la un bărbat, de71 de ani, cu comorbidită2i: fibrila2ie atrială, HTA,obezitate. Decesul cu numărul 273 este al unei femei,de 67 de ani, care suferea de HTA (hipertensiune arte-rială) și obezitate și cel cu numărul 274, la un bărbat,de 76 de ani, carea avea neoplasm oclusiv de recto-sigmoid, AVC sechelar. Până ieri, 3 noiembrie, pe teri-toriul României, au fost confirmate 258.437 de cazuride persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –19). 181.175 de pacien2i au fost declara2i vindeca2i.În urma testelor efectuate la nivel na2ional, fa2ă de ul-tima raportare, au fost înregistrate 7.733 cazuri noide persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior untest pozitiv.M.Sandu

Amenzi și verificări în
localită*ile cu restric*ii!


