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Situația COVID-19 în județul Argeș

Informațiile au fost actualizate în data de  04.03

Rata de infectare

0,94

Evoluție incidență în ultimele 14 zile
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Evoluție cazuri

84

Evoluție cazuri în ultimele 14 zile
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Număr teste

Call Center DSP Argeș: 021.414.44.48 (24h din 24); TELVERDE: 0800.800.358 (L-V, 08.00-20.00); TELVERDE
sesizări: 0800.800.165 (L-V, 08.00-20.00)
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400
*Sunt afișate doar testele realizate în sistemul de stat; Testele realizate in weekend sunt raportate și actualizate în ziua de luni.

Număr teste în ultimele 14 zile
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Număr decese

2

Număr decese în ultimele 14 zile
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(https://www.covidarges.ro/vaccinare/)

Total persoane vaccinate în județ

Prima doză  Rapel

23560  14727

Persoane vaccinate în 03.03

Prima doză  Rapel

674  8
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(https://www.covidarges.ro/vaccinare/)

Incidența pe localități
*Pentru a afla valoarea incidenței, mutați mouse-ul deasupra localității dorite!
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sesizări: 0800.800.165 (L-V, 08.00-20.00)
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Click pentru evoluția incidenței pe localități! (https://www.covidarges.ro/evolutie-incidenta-2/incidenta-localitati/)

Noutăți  | COVID-19

Pagina 1

ARGEȘUL A TRECUT ÎN SCENARIUL VERDE! (HTTPS://WWW.COVIDARGES.RO/ARGESUL-A-
TRECUT-IN-SCENARIUL-VERDE/)

Începând cu data de 15 ianuarie, Argeșul se află în scenariul verde, indicele de infectare scăzând
sub pragul de 1,5 la mia de locuitori. Este important ca trendul descrescător să…

Citește toată știrea (https://www.covidarges.ro/argesul-a-trecut-in-scenariul-verde/)

A FOST LANSATĂ PLATFORMA NAȚIONALĂ DE INFORMARE DESPRE VACCINAREA COVID-19
(HTTPS://WWW.COVIDARGES.RO/A-FOST-LANSATA-PLATFORMA-NATIONALA-DE-INFORMARE-
DESPRE-VACCINAREA-COVID-19/)

Guvernul României a lansat platforma națională https://vaccinare-covid.gov.ro/, platformă care
strânge la un loc toate informațiile necesare cu privire la campania de vaccinare care va avea loc
pe teritoriul țării noastre. 

Citește toată știrea (https://www.covidarges.ro/a-fost-lansata-platforma-nationala-de-informare-despre-vaccinarea-covid-19/)

MĂSURILE DE RELAXARE SE PRELUNGESC CU 14 ZILE
(HTTPS://WWW.COVIDARGES.RO/MASURILE-DE-RELAXARE-SE-PRELUNGESC-CU-14-ZILE/)Call Center DSP Argeș: 021.414.44.48 (24h din 24); TELVERDE: 0800.800.358 (L-V, 08.00-20.00); TELVERDE

sesizări: 0800.800.165 (L-V, 08.00-20.00)
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, condus de prefectul Emanuel Soare,  a hotărât
prelungirea valabilității măsurilor de relaxare a restricțiilor, în tot județul, pentru încă 14 zile.
Ținând cont de…

Citește toată știrea (https://www.covidarges.ro/masurile-de-relaxare-se-prelungesc-cu-14-zile/)

SE DESCHID RESTAURANTELE, CAFENELELE, CINEMATOGRAFELE ȘI SĂLILE CU JOCURILE DE
NOROC! (HTTPS://WWW.COVIDARGES.RO/A-FOST-LANSATA-PLATFORMA-NATIONALA-DE-
INFORMARE-DESPRE-VACCINAREA-COVID-19-2/)

Datorită scăderii indicelui de infectare raportat la mia de locuitori, la nivelul județului Argeș și
pentru a veni în sprijinul agenților economici din industria HORECA, în data de 22 decembrie,…

Citește toată știrea (https://www.covidarges.ro/a-fost-lansata-platforma-nationala-de-informare-despre-vaccinarea-covid-19-2/)

Pagina 2

Măsuri de prevenire, în vigoare

MASCA OBLIGATORIE ÎN TOATE SPAȚIILE PUBLICE

Purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit vârsta de 5
ani în spaţiile publice închise sau deschise, în mijloacele de transport în comun sau la locul de
muncă. Masca trebuie purtată astfel încât să acopere nasul și gura. Ca excepție, în afara zonelor
de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane este permisă înlăturarea măștii
pentru activități sportive individuale sau, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului,
consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor.

Call Center DSP Argeș: 021.414.44.48 (24h din 24); TELVERDE: 0800.800.358 (L-V, 08.00-20.00); TELVERDE
sesizări: 0800.800.165 (L-V, 08.00-20.00)
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CIRCULAȚIA INTERZISĂ ÎNTRE ORELE 23.00-05.00

Este interzisă circulația în afara locuinței/gospodăriei între 23:00-05:00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care
poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

LIMITAREA CLIENȚILOR ÎN SUPERMARKETURI

Se renunță la utilizarea coșurilor de mână iar numărul cărucioarelor/coșurilor cu roți disponibile
clienților va fi limitat, astfel încât să se asigure, în medie, 8 mp/persoană prin raportare la
maximum 30% din suprafața liberă a spațiului comercial și o distanță minimă de 2 m între
persoane în zona caselor de marcat.

INTERZICEREA SPECTACOLELOR

Activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele,
concertele, festivalurile publice și private sau alte activități și evenimente culturale sunt interzise
în localitățile de pe raza județului Argeș, unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile
este mai mare de 1,5/1000 locuitori.

Call Center DSP Argeș: 021.414.44.48 (24h din 24); TELVERDE: 0800.800.358 (L-V, 08.00-20.00); TELVERDE
sesizări: 0800.800.165 (L-V, 08.00-20.00)
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SUNT INTERZISE EVENIMENTELE PUBLICE ȘI PRIVATE

Este interzisă desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații
închise și/sau deschise, publice și/sau private. Este interzisă activitatea în baruri, cluburi şi
discoteci, precum și în locuri de joacă din interiorul centrelor comerciale. 

Call Center DSP Argeș: 021.414.44.48 (24h din 24); TELVERDE: 0800.800.358 (L-V, 08.00-20.00); TELVERDE
sesizări: 0800.800.165 (L-V, 08.00-20.00)
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