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Prăznuirea SfinteiMuceni/e Filofteiaeste sărbătorită ladata de 07 decembriede către credincioşiiortodocşi, iar peleri-najul la moaştele saleatrage an de an, în

Curtea de Argeș, miide credincioşi. Anulacesta, ca urmare aefectelor pandemieiprovocate de noul co-ronavirus, sărbătoa-rea s-a desfăşurat încondiţii speciale. Po-

trivit Hotărârii Gu-vernului nr. 967 din12.11.2020, au fostinterzise pelerinajelesau procesiunile reli-gioase, fiind permisănumai participareapersoanelor care audomiciliul sau reșe-din/a în localitateaunde se desfășoarărespectiva activitate.

Astfel, dacă anul tre-cut peste 5.000 decredincioi s-au închi-nat la racla Sfintei Fi-

foteia din Noua Ne-cropolă de la CurteadeArgeș, ieriaufostînjur de 1.000 de per-soane.
Măsurile de
siguran&ă,
respectate!Având experien/aanilor trecu/i dar șide la sărbătoareaSfânteiMariașiaSfin-tei Parascheva, cândpelerinii s-au călcatîn picioare ignorândmăsurile de preveni-

re a infectării cu CO-VID-19, jandarmii șipoli/iștii au asiguratmăsuri încă de la pri-ma oră a dimine/ii.Au fost montate gar-duri de protec/ie și afost format un lan/uman, oamenii legiifiind pregăti/i să in-tervină dacă ar fi fostcazul. La prima oră adimine/ii,aufost foar-te pu/ini oameni, abiaîn jurul prânzului for-mându- se coadă. Oa-menii purtau măști șipăstrau distan/a, in-trând pe rând în ne-cropolă. Nu au fostînregistrate evni-mente deosebite. Datfiind numărul mic departicipan/i, nu a fostnecesară interziceaaccesului cetă/enilordin alte localită/i.

Vreme receMeteorologii au realizatprognoza vremii până pe20 decembrie. Potrivitprognozei, la începutulacestei săptămâni, valo-
rile termice maxime sevor situa ușor sub nor-mele perioadei, cu o me-die de 3 grade, iar mini-mele vor fi, în medie, de -1...1 grad. Apoi, vremease va încălzi, media maxi-

melor va atinge 10...11grade în intervalul 10 –13 decembrie, iar celeminime vor avea o valoa-re medie de 3...7 grade.Ulterior, va avea loc unproces de răcire treptată

și astfel, între 17 și 20 de-cembrie, regimul termicva fi apropiat de norma-lul perioadei, cu valorimedii ale maximelor de4...5 grade și ale minime-lor de -2...0 grade. Proba-

bilitatea pentru precipi-ta/ii va fi mai mare pânăpe 15 decembrie, iar înjurul datelor de 10 și 13decembrie vor fi posibilecantită/i de apă mai în-semnate. I.I.

Numărul cazurilor noi de
COVID-19, în scădere!Potrivit raportării de luni, numărul cazu-rilor de coronavirus din jude/ul Argeșeste în scădere. Au fost înregistrate 175cazuri noi, fa/ă de 255 câte erau dumini-că. Din nefericire avem alte noi decese lapacien/i infecta/i cu Sars CoV-2, numărultotal ajungând la 424, cu 5 mai multe fa/ăde duminică. Institu/ia Prefectului Argeșanun/a ieri că situa/ia epidemiologică dinjude/ se prezintă astfel: persoane aflate încarantină institu/ionalizată: 0; persoaneieșite din carantină institu/ionalizată:1.498; persoane aflate în izolare/caranti-nă (anchetă epidemiologică): 4.902, din-tre care 1.805 în carantină la domiciliu și3.097 în izolare; persoane ieșite din izola-re/carantină (anchetă epidemiologică):26.630; persoane internate în spital: 480(ieri 482); persoane internate la ATI: 46(ieri 34); persoane vindecate: 11.822(ieri 11.547); persoane diagnosticate po-zitiv: 15.343 (ieri 15.168); cazuri nouconfirmate, în ultimele 24 de ore: 175(ieri 255); număr teste efectuate în spita-lele publice: 67.080 (dintre care 161 înultimele 24 de ore și 912 de la ultima ra-portare); persoane decedate de la înce-putul pandemiei: 424 (ieri 419). Coefi-cientul infectărilor cumulate la 14 zile, ra-portate la 1.000 de locuitori era ieri de4,63 în jude/ul Argeș. Până ieri 7 decem-brie, pe teritoriul României, au fost con-firmate 517.236 de cazuri de persoaneinfectate cu noul coronavirus (COVID –19). 409.121 de pacien/i au fost declara/ivindeca/i. În urma testelor efectuate la ni-vel na/ional, fa/ă de ultima raportare, aufost înregistrate 3.660 cazuri noi de per-soane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID– 19), acestea fiind cazuri care nu au maiavut anterior un test pozitiv. M.S.

De sărbătoarea Sfintei Filofteia

Pu&ini credincioși s-au
închinat la moaște!
Pandemia a făcut

ca în acest an, de
sărbătoarea Sfintei
Filofteia să fie
interzise pelerinajele
la racla Sfântuli&ei, de
la Mănăstirea Curtea
de Argeș. Dacă anul
trecut peste 5000 de
credincioși s-au
închinat la sfintele
moaște, anul acesta
numărul a fost
diminuat
considerabil din cauza măsurilor impuse
prin lege pentru prevebirea răspândirii
virusului Sars CoV-2. M. Sandu


