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Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de

Urgenţă Argeş, condus de
prefectul Emanuel Soare, s-
a întrunit luni în şedinţă
extraordinară. Membrii
comitetului au adoptat
hotărârea nr. 60, prin care
s-a decis impunerea, pe tot
teritoriul judeţului, a unor
măsuri de prevenire şi
limitare a îmbolnăvirilor
cu virusul SARS-CoV-2.Măsurile au intrat în vigoarede marţi noapte, pentru o pe-rioadăde14zile,caurmareain-cidenţeicumulateînultimele14zile, în Argeş, a cazurilor de in-fectare cu virusul SARS-CoV-2mai mare de 3/1.000 de locui-

tori.Aceste măsuri, aplicabile petot teritoriul judeţului Argeş,sunt:„Este interzisă activitatea cupublicul a operatorilor econo-micicaredesfăşoarăactivităţidepreparare, comercializare şiconsum al produselor alimen-tare şi/sau băuturilor alcooliceşi nealcoolice, de tipul restau-rantelor şi cafenelelor, în inte-riorul clădirilor, în toate locali-tăţile din judeţul Argeş;-Este permisă activitatea res-taurantelor şi a cafenelelor dininteriorul hotelurilor, pensiu-nilor sau altor unităţi de cazaredoar pentru persoanele cazateîn aceste unităţi, în toate locali-

În urma testelor efectua-telanivelna-ional,fa-ădeul-timaraportare,aufostînre-gistrate 7.753 cazuri noi depersoane infectate cu SARS– CoV – 2 (COVID – 19),acestea fiind cazuri care nuaumaiavutanterioruntestpozitiv. În judeţul Argeş aufost raportate marţi 148 denoiinfectări,maipuţinede-cât în ziua precedentă cânds-auînregistrat 190. Dis-tinctdecazurilenouconfir-mate, înurmaretestăriipa-cien-ilor care erau deja po-zitivi, 1.253 de persoane aufost reconfirmate pozitiv,32 de persoane fiind dinArgeş. Până ieri, 10.373 depersoanediagnosticatecuin-fec-ie cu SARS – CoV – 2 audecedat.În intervalul 23.11.2020(10:00) – 24.11.2020(10:00) au fost raportate196dedecese(129bărba-iși67femei),aleunorpacien-iinfecta-icunoulcoronavirus,interna-iînspitaleleAlba,Ar-

geș, Arad, Bacău, Bistri-a-Năsăud, Botoșani, Brăila,Brașov,Buzău,Călărași,Ca-raș-Severin,Constan-a,Dâm-bovi-a, Dolj, Gala-i, Giurgiu,Gorj, Harghita, Hunedoara,Ialomi-a,Iași,Mehedin-i,Mu-reș,Prahova,Sibiu,Suceava,Teleorman, Timiș, Tulcea,Vaslui, Ilfov și MunicipiulBucurești.Dintre acestea, 1 deces afost înregistrat la categoriadevârstă0-9ani,8deceselacategoriadevârstă40-49deani,28deceselacategoriadevârstă 50-59 de ani, 47 de-cese la categoria de vârstă60-69 ani, 61 decese la ca-tegoria de vârstă 70-79 aniși 51 decese la categoria depeste 80 de ani.184 dintre decesele în-registrate sunt ale unor pa-cien-i care au prezentat co-morbidită-i, 9 pacien-i de-ceda-i nu au prezentat co-morbidită-i, iarpentru3pa-

cien-ideceda-inuaufostra-portate comorbidită-i pânăîn prezent.În unită-ile sanitare deprofil,numărultotaldeper-soane internate cu COVID-19 este de 13.667. Dintreacestea, 1.204 sunt inter-nate la ATI.Pânăieri, lanivelna-ional,aufostprelucrate3.939.421de teste. Dintre acestea,30.740aufostefectuateînul-timele 24 de ore, 19.069 înbazadefini-ieidecazșiapro-tocolului medical și 11.671la cerere.Pe teritoriul României,46.501persoaneconfirma-te cu infec-ie cu noul coro-navirus sunt în izolare ladomiciliu,iar12.688deper-soane se află în izolare in-stitu-ionalizată. De aseme-nea,79.304persoaneseaflăîncarantinăladomiciliu, iarîncarantinăinstitu-ionalizatăse află 13 persoane.

NUMĂRUL INFECTĂRILOR
cu COVID, în scădere

De ieri,

Restaurantele şi cafenelele,
închise 14 zile! tăţile din judeţul Argeş;-Este interzisă activitatea ope-ratorilor economici licenţiaţi îndomeniul jocurilor de noroc întoate localităţile din judeţul Ar-geş;-Suntinterziseactivităţileînca-drul cinematografelor, institu-ţiilor de spectacole şi/sau con-certe în toate localităţile din ju-deţul Argeş.

Măsurile respectă pre-
vederile HG 967/2020,
Legea 55/2020, Legea

136/2020, OUG21/
2004, HG557/2016 şi

Ordinul ministrului Să-
nătăţii nr.1309/21.

07.2020”, se arată în
comunicatul Instituţiei

Prefectului Argeş.

Instituţia Prefectului a
anunţat că până ieri,

24 noiembrie, pe
teritoriul României, au
fost confirmate 430.605
cazuri de persoane in-
fectate cu noul corona-
virus (COVID – 19) iar
304.188 de pacien0i au
fost declara0i vindeca0i.


