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Peste un 
sfert dintre 
localitățile 

ilfovene  
sunt în 

carantină

Conform raportării DSP 
Ilfov, incidența cumulată a 

cazurilor la nivelul localităților 
județului calculată la data 

de 23 noiembrie 2020, 
pentru perioada 09.11.2020 - 

22.11.2020, se prezenta astfel, 
la mia de locuitori:

După Ciorogârla, care a intrat în carantină pentru 14 zile pe 
13 noiembrie a.c., săptămâna trecută au intrat în carantină, 

de asemenea, timp de două săptămâni, alte zece localități din 
județul Ilfov - comunele Berceni și Clinceni, pe 19 noiembrie, 

Bragadiru și Chiajna, pe 20 noiembrie și pe 21 noiembrie - 
localitățile Otopeni, Măgurele (cu satele aparținătoare Alunișu, 

Dumitrana, Măgurele, Pruni și Vârteju), Corbeanca (cu satele 
aparținătoare Ostratu, Petrești și Tamaș), Popești-Leordeni, 
Dobroești (cu satele aparținătoare Dobroești și Fundeni) și 

comuna Mogoșoaia.

Județul Ilfov – 
incidență 

  
la mia de locuitori

8,13

Instituirea măsurilor de ca-
rantinare zonală a celor 11 
localități ilfovene a fost propu-
să ca urmare a analizelor de 

risc al răspândirii virusului SARS-
CoV-2 întocmite de către Direcția 
de Sănătate Publică Ilfov și avizate 
de către Institutul Național de Să-
nătate Publică.

Pentru a veni în sprijinul 
cetățenilor care locuiesc, tranzi-
tează sau lucrează în zonele ca-
rantinate din Ilfov, Instituția Pre-
fectului - Județul Ilfov a pus la 
dispoziția celor interesați: mode-
lul orientativ de adeverință de la 
angajator, modelul declarației pe 
proprie răspundere pentru tran-
zitarea localităților pentru care 
a fost impusă carantina și mode-
lul declarației pe proprie răspun-
dere pentru ieșirea din locuință în 
localitățile carantinate. Aceste do-
cumente pot fi găsite pe website-ul 
Prefecturii Ilfov, accesând atât pa-
gina ”Acasă”: https://if.prefectura.
mai.gov.ro/, cât și pagina ”Situații 
de Urgență”: https://if.prefectura.
mai.gov.ro/des.../situatii-de-urgen-
ta/. Declarațiile pe proprie răspun-
dere pot fi scrise și de mână, con-
form modelului orientativ.

CJI alocă bani  
pentru 15 primării 

afectate
Săptămâna trecută, Consi-

liul Județean Ilfov (CJI) a con-
vocat ședință de urgență pen-
tru acordarea unui sprijin financiar 
comunităților ilfovene afectate de vi-
rusul SARS-CoV-2, unde la acel mo-
ment incidența cazurilor era în jur de 
10 la mia de locuitori. Cu 25 de vo-
turi ”pentru”, s-a aprobat debloca-
rea și utilizarea a 600.000 lei din fon-
dul de rezervă, bani necesari preve-
nirii și combaterii efectelor pandemiei 
de COVID-19. Au primit ajutor finan-
ciar comunele Berceni, Chiajna, Cio-
rogârla, Clinceni, Corbeanca, Cornetu, 
1 Decembrie, Dobroești, Mogoșoaia, 
Petrăchioaia și Vidra – câte 40.000 de 
lei și orașele Bragadiru, Buftea, Oto-
peni și Voluntari - de asemenea, câte 
40.000 de lei.

Incidențe  
în Ilfov

Afumați 5,64
Balotești  5,35
Berceni  11,18
Brănești  6,49
Bragadiru  11,37
Buftea  9,05
Cernica  4,24
Chiajna  10,24
Chitila  5,99
Ciolpani  4,76
Ciorogârla  9,04
Clinceni  10,97
Copăceni  3,41
Corbeanca  9,09
Cornetu  9,39
Dascălu  6,21
Dărăști-Ilfov  3,25
1 Decembrie  8,75
Dobroești  10,57
Domnești  8,02
Dragomirești  5,49
Găneasa  5,20
Glina  6,85
Grădiștea  3,83
Gruiu 7,74
Jilava  6,17
Moara Vlăsiei  3,26
Măgurele  10,11
Mogoșoaia  11,39
Nuci  2,15
Otopeni  10,03
Pantelimon  6,49
Petrăchioaia  6,37
Popești-Leordeni  9,37
Periș  5,44
Snagov  8,16
Ștefănești  6,83
Tunari  6,46
Vidra  5,87
Voluntari  8,40


