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Din păcate, 803 per-
soane diagnosticate cu 
infecție cu noul corona-
virus au decedat. Po-
trivit informării zilni-
ce a Grupului de Comu-
nicare Strategică, luni, 
în secțiile de Terapie In-
tensivă erau internați, 
la nivel național, 243 de 
pacienți diagnosticați cu 
 COVID-19. Pe teritoriul 
României se aflau în ca-
rantină instituționalizată 
12.830 de persoane, iar 
alte 20.085 persoane 
erau în izolare la domici-
liu și se aflau sub monito-
rizare medicală.

La nivelul județului 
Ilfov, pe 4 mai 2020, la 
ora 15.00, raportarea 
Direcției de Sănătate Pu-
blică indica 142 de per-
soane aflate în caranti-
nă instituționalizată și 
920 de persoane aflate 
în izolare, sub monitori-
zare la domiciliu. Numă-
rul cazurilor confirmate 
cu  COVID-19 în Ilfov era, 
ieri, la prânz, de 300.

Structurile 
de ordine și 
siguranță publică, 
la datorie!

În perioada 01 - 03 
mai a.c., în contextul pre-
venirii și combaterii răs-
pândirii infecției cu no-
ul coronavirus, la nive-
lul Inspectoratului de 
Poliție al județului Ilfov 
s-au desfășurat 122 de 
misiuni specifice în care 
au fost angrenați peste 
1.552 polițiști, jandarmi 
și polițiști locali care au 
acționat în sistem inte-
grat. Au fost verificate 
8.365 de persoane cu pri-
vire la modul de respec-
tare a măsurilor de izola-
re și 129 de societăți co-
merciale și persoane fizi-
ce autorizate au fost ve-
rificate cu privire la res-
pectarea interdicțiilor im-
puse pe timpul stării de 
urgență. Forțele de ordine 
au aplicat 508 sancțiuni 
contravenționale, în va-
loare totală de 514.073 
lei. Nu a fost înregis-
trat niciun dosar penal 
în contextul pandemi-
ei COVID-19, sub aspec-
tul săvârșirii infracțiunii 
de zădărnicirea comba-
terii bolilor în perioada 
menționată.

În același inter-
val de timp, Inspecto-

ratul Județean de Jan-
darmi Ilfov a apli-
cat 32 de sancțiuni 
contravenționale în cuan-
tum de 49.000 lei pentru 
nerespectarea prevede-
rilor OUG 1/1999 privind 
regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență.

Echipajele Inspecto-
ratului pentru Situații de 
Urgență București-Ilfov 
au efectuat misiuni de 
transport persoane sus-
picionate/confirmate a fi 
infectate cu SARS-CoV-2 
la unități spitalicești, mi-
siuni de transport persoa-
ne către locațiile stabilite 
pentru izolare/carantină 
de la nivelul județului Il-
fov, respectiv către limita 
de județ pentru a fi pre-
luate de echipajele din 
județele limitrofe, misi-
uni de sprijin al celorlal-
te instituții cu atribuții 
în prevenirea răspândirii 
SARS-CoV-2, precum și 
acțiuni de decontamina-
re a tehnicii și personalu-
lui care a participat la mi-
siunile de transport.

Prefectul le 
mulțumește 
ilfovenilor 
responsabili

Prefectul județului Il-
fov, Daniel-Tudorel Zam-
fir, le-a mulțumit locuito-
rilor județului care au în-
țeles mesajul autorită-
ților și au avut o condu-
ită corespunzătoare în 
minivacanța prilejuită 
de Ziua Internațională a 
Muncii, respectând preve-
derile ordonanțelor milita-
re și toate măsurile impu-
se de starea de urgență! 

”În același timp, tre-
buie să fim conștienți 
de faptul că perico-
lul nu a trecut, de ace-
ea nu trebuie să ne re-
laxăm prematur și să ui-
tăm că acțiunile noas-
tre pot afecta comunita-
tea în care trăim. Trebu-
ie să continuăm să fim 
solidari și responsabili și 
să înțelegem că facem 
acest lucru pentru bine-
le comun. VĂ RUGĂM să 
continuați să respectați 
restricțiile impuse de 
autorități în vederea limi-
tării răspândirii coronavi-
rozei pe toată perioada 
stării de urgență, pentru 
siguranța dumneavoastră 
și a celor dragi!”, spune 
prefectul județului Ilfov.

Luați în 
considerare doar 
informațiile 
oficiale!

Autoritățile reamin-
tesc cetățenilor că este 
esențial să ia în conside-
rare doar informațiile ve-
rificate prin surse oficia-
le! În situații de urgență, 
informațiile eronate 
pot genera acțiuni in-
corecte și pot condu-
ce la creșterea nivelului 
de incertitudine în rân-
dul populației. De aceea, 
este foarte important să 
cunoaștem și să utilizăm 
doar canalele oficiale de 
informare!

Persoanele intere-
sate pot utiliza platfor-
ma https://aici.gov.
ro (care servește drept 
intermediar pentru înre-
gistrarea documentelor 
adresate instituțiilor pu-
blice fără un sistem pro-
priu de registratură onli-
ne. Platforma este în con-
tinuă dezvoltare și a fost 
completată cu noi proce-
duri: pentru acordarea 
de șomaj tehnic, acorda-
rea indemnizației persoa-
ne fizice autorizate (PFA), 
întreprinderi individuale 
(II) și familiale (IF), pro-
fesii liberale (PF); acor-
darea indemnizației pen-
tru persoanele fizice ca-
re obțin venituri exclu-
siv din drepturile de au-
tor și drepturile conexe; 
acordarea indemnizației 
pentru personalul înca-
drat în muncă la un an-
gajator prin altă modali-
tate prevăzută de lege; 
acordarea indemnizației 

pentru persoanele care 
își desfășoară activitatea 
în baza contractelor de 
activitate sportivă; acor-
darea indemnizației pen-
tru persoanele care au 
încheiate convenții indivi-
duale de muncă în baza 
Legii 1/2005 privind or-
ganizarea și funcționarea 
cooperației; formular 
de sesizări pentru OUG 
37/2020 privind acorda-
rea unor facilități pen-
tru creditele acordate 
de instituții de credit și 
instituții financiare ne-
bancare anumitor cate-
gorii de debitori; acorda-
rea indemnizației pentru 
persoane care exercită 
profesia de avocat.

Tot informații oficiale 
se pot obține și de pe al-
te cinci platforme online: 
www.stirioficiale.ro, 
www.cetrebuiesafac.
ro, www.datelazi.ro, 
www.rohelp.ro, www.
diasporahub.ro.

Pentru date actua-
lizate cu privire la zone-
le afectate de infecția cu 
noul coronavirus SARS-
CoV-2 și situația la nivel 
global, poate fi accesată 
pagina de internet a Cen-
trului Național de Supra-
veghere și Control al Boli-
lor Transmisibile: http://
www.cnscbt.ro/.

De asemenea, nu 
uitați de linia TELVER-
DE - 0800.800.358, 
alocată strict pentru in-
formare. Românii aflați 
în străinătate pot solici-
ta informații despre pre-
venirea și combaterea vi-
rusului la linia alocată lor 
+4021.320.20.20.

Fără incidente în ”minivacanţa de 1 Mai”
Până la începutul acestei săptămâni, 
4 mai 2020, pe teritoriul României au 
fost confirmate 13.512 de cazuri de 
persoane infectate cu COVID-19. Dintre 
aceste persoane, 5.269 au fost declarate 
vindecate și externate din spitale. 

 Prefectul județului a mulțumit ilfovenilor care au respectat recomandările autorităților. Oficialul atrage atenția 
asupra faptului că ”pericolul nu a trecut” și nu recomandă ”relaxarea prematură”


