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Târg LereștiPrimul târg care s-a des-chis după restric+ii a fostsâmbătă la Lerești. Aici auvenit vreo doi producătoride produse lactate, cei carefac gogoși, cei care vândproduse din carne și pro-duse apicole .Comercian+iinu s-au îmbulzit cum o fă-ceau atunci când în târgerau și alte produse se-cond-hand la vânzare. Osingură terasă a fost des-chisă.Târgul de la Dom-nești, deschis în fiecare du-minică are un spa+iu gene-ros. Comercia+ii cu produ-

se agro-alimentare au venitîn număr mare pentru a-șivinde fructele și legumele,așadar spa+iul i-a ajutat săpăstrezedistan+aimpusădenorme nefiind problemenici cu alte circuite.
La Rucăr, îmbulzeală
la tarabeAici duminică, o zi în careTârgul de la Rucăr este luatcu asalt a fost zero dista-n+are, zero circuite sau mă-suri de protec+ie. Cumpă-rătorii s-au îmbulzit să facăcumpărăturipelatarabecumăștile în bărbie. Oameniis-au îmbulzit să cumpere

carne şi alte produse, igno-rând regulile impusede au-torităţi.
Directorul pieţei şi şeful
poliţiei locale demişi!După ce o poză făcută lapia+a centrală din Câmpu-lung (improvizată în aer li-ber)cuobătrânicăde84deani care stătea să își vândăproduseledingrădinăcuuncelofanînspatepentruare-zista frigului de a afară, s-aluat decizia ca pia+a să fiedeschisă în anumite condi-+ii de igienă. Din păcate mi-

nunea a +inut doar douăzile, pentru că duminicăpia+a s-a închis, directorulIonel Vlădescu fiind demisde către primarul ElenaLăsconi dar și Dragoș Ni-colae, șeful Poli+iei Locale.,,LaCâmpulungnunejucămcu sănătatea oamenilor, amhotârât să închid pia+a cen-trală, după ce am redes-chis-o săptămâna trecută,pentru că nu s-au respectatregulile. Șeful pie+ei nu arespectat regulile de a tăiacele două șiruri de geamuripentru a se face circuit deaer. Comandantul Poli+ieiLocale, nu a asigurat pază șidezinfectant la intrare așacum trebuia să fie făcut.Astăzi închid pia+a, luni, 16noiembrie va fi redeschisădupă ce se vor lua toatemăsurile de siguran+ă pen-tru că aici nu merge și așa,ca până acum”, a declaratprimarul Elena Lăsconi pepagina sa de socializare.

Numărul cazurilor de
coronavirus creşte

vertiginos în judeţul Argeş. Ne
apropiem de 300 de cazuri pe
zi! Duminică au fost raportate
279 noi infectări, faţă de 234
câte erau sâmbătă. În timp ce
numărul pacienţilor infectaţi
este zilnic de peste 200 ,
numărul celor vindecaţi este
de numai 57 în ultimele 24 de
ore. A crescut şi rata infectării
în judeţul nostru, procentul
fiind de 3, 53 la mia de locui-
tori în ultimele 14 zile. M.S.Institu+ia Prefectului Argeș,anunţa că, potrivit datelor furni-zate de Direc+ia de Sănătate Pu-blică, situa+ia epidemiologică dinjude+ se prezenta ieri astfel:-persoaneaflateîncarantinăin-stitu+ionalizată: 1;-persoane ieșite din carantinăinstitu+ionalizată: 1.494;-persoane aflate în izolare/ca-rantină (anchetă epidemiologi-că): 4.031, dintre care 1.595 în ca-rantinăladomiciliuși2.436înizo-lare;-persoane ieșite din izola-

re/carantină (anchetă epidemio-logică): 16.684;-persoane internate în spital:489 (ieri 463);-persoane internate la ATI: 36(ieri 39);-persoanevindecate:7.107(ieri7.050);-persoanediagnosticatepozitiv:9.844 (ieri 9.565);-cazuri nou confirmate, în ulti-mele 24 de ore: 279 (ieri 234);-persoane decedate de la înce-putul pandemiei: 301 (ieri 301).Coeficientul infectărilor cum-ulate la 14 zile, raportate la 1.000de locuitori în Argeş este de 3,53,faţăde3,18câterasâmbătă.Pânăieri, 15 noiembrie, pe teritoriulRomâniei, au fost confirmate360.281 de cazuri de persoaneinfectatecunoulcoronavirus(CO-VID – 19). 243.832 de pacien+i aufostdeclara+ivindeca+i.Înurmates-telorefectuatelanivelna+ional,fa+ăde ultima raportare, au fost înre-gistrate 7.096 cazuri noi de per-soane infectate cu SARS – CoV – 2(COVID – 19), acestea fiind cazuricarenuaumaiavutanterioruntestpozitiv.

Buluc în târgul de la Rucăr!

Începând cu data de 9 noiembrie activită'ile târgu-
rilor săptămânale din nordul jude'ului Argeș s-au

suspendat de către autorită'ile locale, fiind permisă
doar vâzarea prodselor agro-alimentare, cu respec-
tarea legisla'iei privind măsurile de prevenire și li-
mitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. În zona Câm-
pulung sunt mari probleme în acest sens. Nu toată
lumea a înţeles importanţa acestor reguli. B.Radu

Ne apropiem de 300 de infectaţi pe zi!


