
24 16 - 22 noiembrie 2020www.jurnaluldeilfov.roACTUALITATE

Ilfov - 6,83 la mia de locuitori
Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogârla și Dobroești  

se apropie de incidență 10 la mia de locuitori

Evaluați cu responsabilitate necesitatea  
de a efectua deplasări!

Luni, 16 noiembrie, incidența cumulată a cazurilor la nivel județean  
în ultimele 14 zile la mia de locuitori a ajuns, în Ilfov, la 6,83.

Autoritățile ilfovene recomandă tuturor 
cetățenilor care nu locuiesc în Ciorogârla, 
localitatea carantinată, să evalueze cu 
responsabilitate necesitatea de a efectua 

deplasări! Amintim, în acest context, că 
pe 13 noiembrie, de la ora 20.00, comuna 
Ciorogârla a intrat în carantină pentru 14 zile, 
adică până pe 26.11.2020, ora 20.00.

Situația epidemiologică înregistrată la nivelul județului,  
potrivit datelor transmise de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov, 

pe 16 noiembrie 2020, la ora 15.00Teste efectuate  
până în prezent  

31.594

Persoane confirmate 
cu COVID-19  

până în prezent   
10.572

Persoane confirmate 
cu COVID-19 decedate 

până în prezent   
120

Persoane confirmate cu 
COVID-19 în carantină 

la domiciliu  
723

Persoane confirmate cu 
COVID-19 în carantină 

instituționalizată    
3

Persoane confirmate 
cu COVID-19 în izolare 

instituționalizată    
0

Persoane confirmate 
cu COVID-19 

internate    
36

Persoane confirmate cu 
COVID-19 internate la 
Spitalul Clinic Județean 

de Urgență Ilfov     
74  

dintre care 14 la ATI

Persoane confirmate 
cu COVID-19 vindecate 

până în prezent   
6.593 

Statitistica  
la nivel de  

județ

Datele indicate sunt în continuă dinamică

 1.  Afumați: 3.29  2.  Balotești: 
5.89  3. Berceni: 9.80  4. 
Brănești: 4.67  5. Bragadiru: 
9.36  6. Buftea: 8.62  7. 
Cernica: 3.90  8.  Chiajna: 
9.82  9. Chitila: 5.69  10. 
Ciolpani: 5.13  11.  Ciorogârla: 
9.06 12.  Clinceni: 8.03  13. 
Copăceni: 3.77  14. Corbeanca: 

7.50  15. Cornetu: 7.25  16. 
Dascălu: 3.92  17. Dărăști Ilfov: 
0.36  18. 1 Decembrie: 8.15  19. 
Dobroești: 9.20  20.  Domnești: 
6.74  21.  Dragomirești: 
4.04  22.  Găneasa: 2.97 
 23.  Glina: 5.70  24.  Grădiștea: 
3.84  25.  Gruiu: 6.90 
 26.  Jilava: 5.43  27. Moara 

Vlăsiei: 1.40  28.  Măgurele: 
5.27  29.  Mogoșoaia: 8.00 
 30.  Nuci: 2.85  31.  Otopeni: 
8.88  32.  Pantelimon: 5.84  33. 
Petrăchioaia 3.05  34. Popești 
Leordeni: 7.01  35. Periș: 3.72 
 36.  Snagov: 8.29  37. Ștefănești: 
4.72  38. Tunari: 4.84  39. Vidra: 
6.89  40. Voluntari: 7.28.

Incidența cumulată 
a cazurilor la nivelul 
localităților județului 
Ilfov, de asemenea la 
data de 16.11.2020, 
pentru perioada 
02.11.2020 - 15.11.2020 
era următoarea (la mia 
de locuitori):

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți oameni!
PURTAȚI CORECT 
MASCA DE 
PROTECȚIE,  
aruncați-o după folosire 
într-un recipient de 
gunoi cu capac și 
spălați-vă imediat 
mâinile cu apă și săpun 
sau dezinfectați-vă 
cu soluții pe bază de 
alcool.

NU ATINGEȚI  
ochii, gura, nasul dacă nu 
v-ați spălat pe mâini.

RESPECTAȚI 
DISTANȚA de cel 
puțin 1,5 metri față de 
alte persoane, chiar 
și în cadrul întâlnirilor 
familiale, pentru 
a proteja membrii 
familiei aflați în situație 
de risc.

EVITAȚI  
zonele aglomerate.

CURĂȚAȚI periodic 
suprafețele de contact 
(mânere, mese etc.) cu 
soluție dezinfectantă.

CONSULTAȚI  
periodic site-urile 
oficiale, în vederea 
informării asupra 
evoluției prevederilor 
legislative privind 
limitarea răspândirii 
îmbolnăvirilor cu noul 
coronavirus.

Persoane confirmate  
cu COVID-19 în izolare 

la domiciliu   
3.922


