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Statistică: puțin peste 450.000 de locuitori cu ”buletine de Ilfov”; în realitate - o populație cu domiciliul în județ aproape triplă, ca număr
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Prelungirea
prelungirii
carantinei zonale
Cu doar câteva zile
înainte de Crăciun, când
mulți oameni sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile de sărbătoare, o
parte importantă a locuitorilor județului încă se
află în carantină zonală.
Ba, mai mult, opt localități
din județ vor prinde noaptea dintre ani în carantină.
În
comuna
Berceni toată lumea spera că
restricțiile se vor ridica începând cu data de 17 decembrie, ora 22.00, mai ales că
primarul Gheorghe Covrigea chiar făcuse un anunț
în acest sens. ”Tocmai am
fost înștiințat de responsabilii de la Prefectură că,
din această seară, carantina va fi ridicată în localitatea noastră. Rămâneți în
siguranță și aveți grijă de
voi! Nu aș vrea ca după
această perioadă să ne relaxăm în totalitate, pentru
că altfel, cu siguranță vom
intra, din nou, în carantină”,
anunța primarul Gheorghe
Covrigea, pe pagina de Facebook.
La scurt timp însă revenea cu un update
la postare și preciza că,
”la doar câteva minute
distanță am fost sunat,
din nou, de domnul subprefect Andrei Scutelnicu. Acesta m-a informat
că, de fapt, au decis să
prelungească, iar, carantina. Nu voi comenta modul în care se iau decizii
și se comunică lucrurile în
toată această situație, dar
puteți trage singuri concluziile. Țin să menționez
că decizia carantinării nu
ne aparține și, din păcate,
nu putem schimba măsurile ce ne sunt impuse. De altfel, cifrele privind incidența de infectare ne sunt trimise zilnic - nu suntem responsabili de aceste calcule. Țin
să menționez acest lucru,
pentru că foarte mulți ne
întreabă pe noi «cum facem cifrele»?”
Menționăm că, potrivit datelor oficiale statistice, la 1 iulie 2020,
populația după domiciliu
în acte, în comuna Berceni, era de 8.224 persoane (localitate aflată pe locul 4 ca dinamică a creșterii numărului de persoane rezidente, respectiv 103% - în
2020 comparativ cu 2010,
când populația oficială era
de doar 4.052 persoane),
iar numărul locuințelor
la sfârșitul anului trecut a fost de 4.181 (locul 3 ca dinamică în top

”Oamenii invizibili ai Ilfovului”
Antreprenorii
s-au gândit să dea
statul în judecată

10 localități ilfovene unde
a crescut considerabil numărul de locuințe în 2019,
comparativ cu 2010 - în
acest caz, cu 131%). Numărul mediu de persoană
pe locuință calculate statistic pentru Berceni, pentru 2019 este de 1,8.

Bragadiru și
Chiajna prind Anul
Nou în carantină!
În noaptea de 18-19
decembrie a fost transmisă către presă și informarea privind continuarea carantinei zonale, timp de 14
zile în orașul Bragadiru și
în comuna Chiajna (cu satele aparținătoare Chiajna,
Dudu și Roșu). Din nou,
două localități ilfovene cu
explozie în primul rând urbanistică și, în consecință,
și demografică - pentru
că noile locuințe nu sunt
neocupate. Spre exemplu, în Bragadiru, dinamica creșterii numărului de
locuințe existente indică
pentru 2019 un procent de
173,9% față de anul 2010,
când scriptic, în documente oficiale erau menționate
5.030 locuințe.
La momentul prelungirii măsurii pentru Bragadiru, în Ordinul semnat de
șeful DSU, Raed Arafat, se
preciza că decizia s-a luat având ”în considerare situația epidemiologică
generată de coronavirusul SARS-CoV-2 în orașul
Bragadiru, unde se înregistrează o incidență a cazurilor de îmbolnăvire de
10,88 cazuri la 1.000 de
locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate
maximă, în circumstanțe
de nerespectare a măsurilor legale în vigoare”,
iar pentru Chiajna, ODSU
fundamenta măsura luând
în considerare, la acel moment, o ”incidență a cazurilor de îmbolnărire de
9,55 la 1.000 de locuitori”.
Potrivit datelor statistice, la 1 iulie 2020, în orașul
Bragadiru, populația era de
26.323 persoane, iar numărul locuințelor existente da sfârșitul anului trecut
era de 13.775. Tot pentru
anul 2019, fusese calculat
un număr mediu de persoane/locuință de 1,8.
Primarul localității, Vasile Cimpoeru, a transmis
locuitorilor orașului un apel
la respectarea măsurilor
impuse de autorități ”pentru ca Sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie
pentru întreaga familie, iar
amintirea acestor clipe să
nu fie umbrită de tragedii!”.
În cazul comunei
Chiajna, în scriptele statistice figurează, la 1 iu-

Aproape 22.000 de cazuri confirmate în Ilfov, de la începutul pandemiei

lie 2020, o populație după
domiciliu de 29.119 persoane. Ciudat însă este
numărul oficial extrem de
mic de locuințe existente
la sfârșitul anului trecut
în această localitate - de
numai 7.507, în condițiile
în care autoritățile ilfovene s-au referit de multe ori, neoficial, în acest
caz, la un număr de peste 60.000 de locuințe. Reamintim că acest indicator
statistic este fundamentat
pe număr de locuințe care AU încheiate documente de recepție finală.
Datele statistice conturează pentru Chiajna un

număr mediu de persoane/locuință, la nivelul anului 2019, de 3,6 - cea mai
mare valoare pentru acest
element statistic, la nivel
județean.

Revelion în
carantină zonală
și în Corbeanca,
Dobroești,
Mogoșoaia,
Otopeni și PopeștiLeordeni
Pe 19 decembrie, la
prânz, Prefectura Ilfov a
comunicat emiterea de către Departamentul pentru

Situații de Urgență a Ordinelor 4660445, 4660446,
4660447, 4660448 și
4660449 privind prelungirea măsurii de carantinare
zonală pentru:
 Mogoșoaia, ”unde se înregistrează o
incidență a cazurilor de
îmbolnăvire cu SARSCoV-2 de 7,31 cazuri la
1.000 de locuitori”,
 Otopeni, ”unde se
înregistrează o incidență a
cazurilor de îmbolnăvire cu
SARS-CoV-2 de 10,36 cazuri la 1.000 de locuitori”,
 Dobroești (cu satele aparținătoare Dobroești
și Fundeni), ”unde se înre-

gistrează o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu
SARS-CoV-2 de 8,94 cazuri la 1.000 de locuitori”,
 Corbeanca (cu satele aparținătoare Corbeanca, Ostratu, Petrești
și Tamași), ”unde se înregistrează o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu
SARS-CoV-2 de 6,57 cazuri la 1.000 de locuitori”,
 Popești-Leordeni
(cu
satul
aparținător
Popești-Leordeni),
unde se înregistrează o
incidență a cazurilor de
îmbolnăvire cu SARSCoV-2 de 9,19 cazuri la
1.000 de locuitori”.
Dacă pentru PopeștiLeordeni v-am prezentat
deja datele statistice privind populația și numărul
locuințelor, vă precizăm că,
Mogoșoaia, la 1 iulie 2020,
figura în statistica oficială
cu o populație ”după domiciliu”, de 8.776 persoane, un număr de locuințe
existente la sfârșitul anului trecut în localitate de
3.492 și un număr mediu
de persoane/locuință (tot
în 2019) de 2,5.
Pentru Otopeni avem,
la 1 iulie 2020, o populație
de 18.674 persoane, la
sfârșitul anului 2019 erau
9.008 locuințe și un număr mediu de persoane/
locuință de 2 persoane.
Pentru Dobroești, po
pulația cu domiciliul în
localitate era, la 1 iulie
2020, de 11.581 persoane, iar anul trecut aveam
7.082 locuințe existente
în localitate și cel mai mic
număr mediu de persoane/locuință din județ, respectiv 1,6.
Nu în ultimul rând, în
cazul comunei Corbeanca datele oficiale indică
o populație, ”în acte”, de
8.505 persoane, la 1 iulie 2020, și 4.423 locuințe
existente,
la
sfârșitul
anului trecut, cu un număr mediu de persoane/
locuință de 1,8.

Potrivit datelor furnizate de către Direcția de Sănătate
Publică Ilfov, duminică, 20 decembrie 2020, situația
epidemiologică înregistrată la nivelul județului era
următoarea:
 Număr total de teste efectuate până în prezent:
45.163;
 Număr de cazuri confirmate COVID-19 până în
prezent: 21.677;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19
vindecate până în prezent: 16.708;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19
decedate până în prezent: 180;
 Număr de persoane aflate în izolare la domiciliu:

8.975;
 Număr de persoane aflate în carantină la domiciliu:
420;
 Număr de persoane în carantină instituționalizată: 5;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19
internate: 51;
 Număr de persoane confirmate cu COVID-19
internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov: 108,
dintre care 14 la ATI.
Conform raportării DSP Ilfov, incidența cumulată a
cazurilor la nivelul localităților județului calculată la data
de 20 decembrie 2020, pentru perioada 06.12.2020 19.12.2020, se prezenta astfel:
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Adriana Cazacu este
antreprenor și deține un
bistro în Popești-Leodeni.
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Este afectată de carantina prelungită și consideră că micii întreprinză-
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tori au fost ”loviți direct”.
”Funcționăm exclusiv pe
partea de delivery, iar as-

ta a dus la scăderea clară a vânzărilor. Afacerea,
începută în 2018, mergea

Restricții prelungite și pentru localitățile
ilfovene care NU se află în carantină zonală
Instituția Prefectului - Județul Ilfov anunță că în urma
ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Ilfov desfășurată pe 18 decembrie
2020, a fost adoptată Hotărârea 81 privind măsurile
dispuse pentru județul Ilfov:
Astfel, ”având în vedere că rata de incidență cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000
locuitori, respectiv 7,15/1.000 locuitori, pentru
următoarele 14 zile, începând cu data de 20.12.2020
ora 20:00 și până în data de 03.01.2021 ora 20:00,
la nivelul județului Ilfov, pentru localitățile în care nu
este instituită carantina zonală, se dispun următoarele
măsuri:
 interzicerea activității cu publicul a operatorilor
economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare
și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 activitatea restaurantelor și a cafenelelor din
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de
cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în
cadrul acestor unități;
 interzicerea activității cu publicul a operatorilor
economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
interzicerea organizării și desfășurării activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/
sau concerte.
Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea
măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 - 70 din
Legea 55/2020. Pentru localitățile din județ care se află
în carantină, la încetarea aplicabilității măsurii se pun în
aplicare prevederile prezentei hotărâri.

foarte bine. Chiar și în vară, cu toată distanțarea
socială impusă. Până au
venit restricțiile de toamnă și acum carantina care
ne-a blocat total. Ne-am
gândit, la un moment dat,
să intentăm proces împotriva statului, pentru că
măsurile sunt total incorecte și inegale față de antreprenori. Avem situația
magazinelor de profil, a
supermarketurilor, a mallurilor - care sunt deschise, lumea se îmbulzește în
perioada aceasta la cumpărături, restricțiile nu se
respectă - sunt un pericol
evident. Milităm ca toate
domeniile să funcționeze,
cu reglementări foarte clare, care să fie respectate!
Să fie foarte bine puse la
punct, cu număr de clienți
raportat la suprafața magazinului res
pectiv, astfel
încât lucrurile să poată să
decurgă normal, iar oamenii să se simtă în siguranță
oriunde se duc. Acum este
vorba despre o siguranță
falsă - nu te lasă la resta-

urant, la piață, dar te poți
duce liniștit la îmbulzeala
din mall, din centrele mari
comerciale cu jucării etc.
Nu este corect! Apoi, din
punct de vedere al ajutorului pe care trebuia să-l
primim de la stat - acele
vestite granturi. Aplicarea
s-a făcut de mult timp în
cazul nostru, am îndeplinit
toate condițiile, dar, practic nu am primit nici măcar contractul, darămite
banii. Și nu cred, sincer,
că-i vom primi anul acesta. Vedem ce o să mai fie
la anul, dar nici atunci
nu avem așteptări foarte mari. Am discutat și cu
alți oameni cu afaceri și
situații similare și singurul
lucru de care au beneficiat
a fost șomajul tehnic. Dar
și acela, doar în anumite situații. De exemplu, în
anumite județe abia acum
intră plata șomajului tehnic pentru luna octombrie. Totul se lucrează cu
extrem, extrem de multă
întârziere”, ne-a declarat
Adriana Cazacu.

