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Marţi, poli0iștiidin cadrul Sec0ieide Poli0ie RuralăBascov, care acţio-nau în echipe mixtede control al mij-loacelor de trans-port în comun, îm-preună cu poliţiştilocalidincadrulPo-liţiei Locale Bascov,au depistat unmaxi-taxi,ceefectuacurse regulate peruta Bascov-Curteade Argeş, având 9pasageri peste nu-

mărul de locuri al auto-vehiculului. Totodată, 4pasageri nu purtau mas-cadeprotecţiesauopur-taunecorespunzător.Oa-menii legii l-au amendatpe şofer cu 3.000 lei, pri-vindîncălcareamăsurilorpentru prevenirea șicombaterea efectelorpandemiei de COVID-19, dar şi pentru încălca-rea legii privind trans-porturile rutiere de măr-furi şi persoane. Patrupasageriaufostamendaţicu500deleidincauză că

nu purtau mască de pro-tecţie. Cei 9 călători aufost daţi jos din maxi taxi,fiind sfătuiţi şi aşteptealt microbuz.
Ar putea rămâne
fără autorizaţie
Patronul unei săli de
jocuri de noroc re-

fuză să îşi închidă ac-
tivitatea timp de 14
zile aşa cum s-a dis-
pus în Hotărârea Co-
mitetului Jude,ean

pentru Situa,ii de Ur-
gen,ă cu nr. 53 din

28 octombrie 2020.Aceasta prevedea sus-pendarea activită0ii ope-ratorilor economici lice-n0ia0i îndomeniul jocuri-lordenoroc,măsurădis-pusă la nivelul localită0iirespective începând cudata de 29.10.2020, ora00:00, după ce comunaMărăcineni a depăşit in-cidenţa de 1,5 cazuri la

Trei elevi cu COVID-19, la
Colegiul Costin Neni,escuDin cauză că trei elevi de la Colegiul Teh-nic „Costin Nenin0escu”, din Pitești, au fostconfirma0i pozitiv cu SARS CoV-2, unitateade învăţământ a trecut la scenariul roşu.

Astfel, toţi elevii vor face cursuri online. Încadrul liceului a fost întrunit Consiliul deAdministraţie în cadrul căruia s-a luat de-cizia trecerii în scenariul roşu. Cel de-altreilea elev a fost confirmat pozitiv pe datade 3 noiembrie. Măsura a fost anunţată
atât Inspectoratului Şcolar Argeş cât şi Co-mitetului Judeţean pentru Situaţii de Ur-genţă şi va fi menţinută timp de 14 zile.Dacă în acet interval nu vor mai fi şi altecazuri de poate reveni la prezenţa la cur-suri a elevilor.

Creştere mare a numărului
de cazuri de coronavirus!Creşte tot mai mult, de la o zi la alta, numărul per-soanelor infectate cu SARS CoV-2. Ieri în judeţul Ar-geş au fost raportate 190 cazuri noi, din 517 testeefectuate în 24 de ore. La nivel naţional într-o sin-gură zi au fost 8.651 cazuri noi. A crescut şi numă-rul pacienţilor care au ajuns în Secţia de Anestezieşi Terapie Intensivă, miercuri, fiind cu 6 mai multefaţă de marţi. Numărul tot mai mare de pacienţi afăcut să crească şi incidenţa cazurilor cumulate înultimele 14 zile la 1000 de locuitori, până la 1, 7.După cum se preciza în informarea făcută de Insti-tu0ia Prefectului Argeș, situa0ia epidemiologică dinjude0 se prezenta astfel: persoane aflate în caranti-nă institu0ionalizată: 1; persoane ieșite din caranti-nă institu0ionalizată: 1493; persoane aflate în izola-re/carantină (anchetă epidemiologică): 1985, din-tre care 659 în carantină la domiciliu și 1326 în izo-lare; persoane ieșite din izolare/carantină (anchetăepidemiologică): 14106; persoane internate în spi-tal: 445 (ieri 447); persoane internate la ATI: 39(ieri 33); persoane vindecate: 6005 (ieri 5918);persoane diagnosticate pozitiv: 7606 (ieri 7416);cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 190(ieri 179); număr teste efectuate în spitalele publi-ce: 52659 (dintre care 517 în ultimele 24 de ore);persoane decedate de la începutul pandemiei: 276(ieri 274). Au avut loc alte două decese, unul la unbărbat, 55 de ani cu comorbidită0i: HTA, obezitate,bronhopneumonie obstructivă cronică iar cel de-aldoilea la un bărbat, 77 de ani, cu comorbidită0i:HTA, AVC acut ischemic, insuficien0ă renală croni-că, diabet zaharat tip II. Până ieri, 4 noiembrie, peteritoriul României, au fost confirmate 267.088 decazuri de persoane infectate cu noul coronavirus(COVID – 19). 186.260 de pacien0i au fost declara0ivindeca0i. În urma testelor efectuate la nivel na0io-nal, fa0ă de ultima raportare, au fost înregistrate8.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS –CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nuau mai avut anterior un test pozitiv. M.Sandu

Amendat că refuză să închidă
sala de jocuri de noroc!
Acţiunile de verificare ale oamenilor legii continuă, în contextul creşterii

numărului de cazuri de coronavirus. În ciuda avertismentelor şi a
mesajelor transmise cetăţenilor cu privire a respectarea măsurilor de
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, zilnic sunt
depistate persoane care ignoră aceste reguli. Poliţiştii au găsit pe traseu, un
maxi-taxi în care călătorii erau ca sardelele, şoferul având 9 persoane în
plus peste limita de locuri. Chiar dacă în asemenea condiţii despre
distanţare socială nu poate fi vorba, unii dintre pasageri nu purtau nici
mască de protecţie. Mai grav de atât, la Mărăcineni, un agent economic care
deţine o sală de jocuri de noroc refuză să închidă activitatea aşa cum s-a
dispus într-o hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
fiind amendat trei zile la rând de poliţişti. M.Sandu

miadelocuitori.Treizilelarând, poli0iștii din cadrulSec0iei de Poli0ie RuralăBascov au mers în controlşi de fiecare dată au găsitsala de jocuri deschisă. Înprimele două zile, admi-nistratorulsocietăţiia fostamendat cu câte 5.000 delei iar în cea de a treia zi aprimit o sancţiune de10.000 de lei.
Totodată, în urma
celor constatate,

poliţiştii au trans-
mis înştiinţări

către instituţiile
cu atribuţii conexe
în domeniu, pen-
tru a dispune mă-

surile legale,
conform compe-

tenţelor, respectiv
către Primăria Mă-
răcineni și Direc,ia

de Sănătate Pu-
blică Argeș. Primă-
ria Mărăcineni ar
putea ridica auto-
rizaţia de funcţio-
nare, la fel şi DSP.


