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În contextul creșterii 
numărului cazurilor de 
îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, 
joi, 5 noiembrie 2020, 
Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă (CNSU) 
a decis, prin Hotărârea 
nr. 52, instituirea unor 
noi măsuri pentru 
prevenirea și limitarea 
răspândirii infecţiei. Vineri, 
6 noiembrie, numărul 
cazurilor noi de COVID-19 
(raportate în 24 de ore) a 
depășit, pentru prima dată 
în România, 10.000. Toate 
propunerile din Hotărârea 
CNSU au fost adoptate 
de Executiv și au intat în 
vigoare luni, 9 noiembrie.

Ce trebuie  
să știți?

Că a devenit obligatorie 
purtarea măştii de protecţie în 
toate spaţiile publice deschi-
se şi închise, indiferent de va-
loarea ratei de incidenţă cu-
mulată a cazurilor din ultime-
le 14 zile. Activităţile didacti-
ce se desfăşoară online, la ni-
velul întregii ţări. S-au interzis 
reuniunile cu prilejul unor săr-
bători, aniversări, petreceri în 
spaţii închise şi/sau deschise, 
publice şi/sau private. Activita-
tea în pieţe amenajate în spa-
ţii închise, în târguri, bâlciuri, 
pieţe mixte şi volante şi în tal-
ciocuri a fost suspendată. Ope-
ratorii economici care desfă-
şoară activităţi de comerţ/pre-
stări de servicii în spaţii închise 
şi/sau deschise, publice şi/sau 
private tre buie să-şi desfăşoa-
re activitatea în intervalul orar 
5.00 - 21.00, cu excepţia uni-
tăţilor farmaceutice, benzinării-
lor şi operatorilor economici cu 
activitate de livrare la domici-
liu. Se închid, de asemenea, te-
rasele cu pereţi de folie pentru 
”izolarea termică”. Între orele 
23.00 şi 05.00 este interzisă cir-
culaţia persoanelor în afara lo-
cuinţei, în toate localităţile din 

România. Aici sunt prevăzute o 
serie de excepţii: deplasarea în 
interes profesional; deplasarea 
pentru asistenţă medicală care 
nu poate fi amânată; deplasa-
rea din motive justificate, pre-
cum îngrijirea/însoţirea copilu-
lui, asistenţa persoanelor vârst-
nice, bolnave sau cu dizabilităţi 
ori decesul unui membru de fa-
milie; deplasări în afara locali-
tăţilor a persoanelor care sunt 
în tranzit sau efectuează călă-
torii al căror interval orar se su-
prapune cu perioada interdicţi-
ei. Pentru verificarea motivului 
deplasării, persoanele sunt obli-
gate să prezinte, la cererea au-
torităţilor abilitate, legitimaţia 
de serviciu, adeverinţa elibera-
tă de angajator sau o declaraţie 
pe propria răspundere!

Măsurile stabilite sunt vala-
bile 30 de zile, urmând ca, la fi-
nalul acestei perioade, în func-
ţie de evoluţia situaţiei epidemi-
ologice, să se decidă, după caz, 
menţinerea, eliminarea sau mo-
dificarea acestora.

Modele de adeverință  
și declarație

Modelul declaraţiei pe pro-
pria răspundere pentru depla-
sarea în afara locuinţei în inter-
valul orar 23.00-05.00 şi mo-
delul adeverinţei de la angaja-
tor pot fi descărcate de pe si-
te-ul stirioficiale.ro, acce-
sând link-urile: https://stiri-
oficiale.ro/storage/0611_
Model%20Declaratie%20
proprie%20Raspundere.
pdf sau https://stirioficia-
le.ro/storage/0611_Ade-
verinta%20pentru%20an-
gajatori.pdf.

Judeţul Ilfov a depăşit, 
pentru prima dată de la de-
butul pandemiei, incidenţa de 
3 la mia de locuitori, dumini-
că, 8 noiembrie, când a înregis-
trat 3,09 la mia de locuitori, iar 
luni, 9 noiembrie, incidenţa în-
registrată pentru ultimele 14 zi-
le a fost, pentru Ilfov, de 3,48 
la mia de locuitori (cu 8.081 de 
cazuri confirmate, până ieri.) În 
municipiul Mucureşti, incidenţa 
raportată ieri a fost de 5,14 la 
mia de locuitori.

Instituţia Prefectului - 
Judeţul Ilfov a anunţat luni sea-
ră că în aceeaşi zi s-a desfăşurat 
şedinţa extraordinară a Comite-
tului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Ilfov, în cadrul căreia a 
fost adoptată Hotărârea nr. 40 
privind măsurile dispuse pentru 
unele localităţi din judeţul Ilfov. 
Astfel, pentru că rata rata de 
incidenţă cumulată a cazurilor 
în ultimele 14 zile este mai mare 
de 3/1000 locuitori, pentru ur-
mătoarele 14 zile, începând cu 
data de 09.11.2020 ora 20.00 şi 

până în data de 23.11.2020 ora 
20.00, la nivelul judeţului Ilfov 
se interzic activităţile cu publicul 
ale operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi de prepa-
rare, comercializare şi consum 
al produselor alimentare şi/sau 
băuturilor alcoolice şi nealcoo-
lice, de tipul restaurantelor şi 
cafenelelor, în interiorul clădiri-
lor. Activitatea restaurantelor şi 
a cafenelelor din interiorul ho-
telurilor, pensiunilor sau altor 
unităţi de cazare este permisă 
doar pentru persoanele cazate 
în cadrul acestor unităţi. Se in-
terzic activităţile cu publicul ale 
operatorilor economici licenţiaţi 
în domeniul jocurilor de noroc; 
organizarea şi desfăşurarea de 
activităţi în cadrul cinemato-
grafelor, instituţiilor de specta-
cole şi/sau concerte. Regimul 
contravenţional aplicabil pentru 
nerespectarea măsurilor dispu-
se este cel stabilit la art. 64 - 70 
din Legea 55/2020.

Potrivit datelor transmi-
se de către Direcţia de Sănăta-
te Publică Ilfov, pe 9 noiembrie 
2020, la ora 15.00, situaţia epi-
demiologică înregistrată la nive-
lul judeţului era următoarea:

Teste efectuate până în pre-
zent: 27.980;

Persoane confirmate cu CO-
VID-19 până în prezent: 8.081;

Persoane confirmate cu CO-
VID-19 vindecate până în pre-
zent: 5.858;

Persoane confirmate cu CO-
VID-19 decedate până în pre-
zent: 109;

Persoane confirmate cu  
COVID-19 în izolare la domiciliu: 
1.948;

Persoane confirmate cu CO-

VID-19 în izolare institu ţiona-
lizată: 0;

Persoane confirmate cu CO-
VID-19 în carantină la domiciliu: 
805;

Persoane confirma-
te cu COVID-19 în carantină 
instituţionalizată: 3;

Persoane confirmate cu CO-
VID-19 internate: 36;

Persoane confirmate cu CO-
VID-19 internate la Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Ilfov: 75, 
dintre care 15 la ATI.

Incidenţa cumulată a cazuri-
lor la nivelul localităţilor judeţului, 
pentru perioada 26.10.2020-
08.11.2020, la mia de locuitori: 

Afumaţi - 2,12,
Baloteşti - 2.68,
Berceni - 4.47,

Brăneşti - 3.35,
Bragadiru - 4.71,
Buftea - 5.29,
Cernica - 2.08,
Chiajna - 4.28,
Chitila - 2.26,
Ciolpani - 2.93,
Ciorogârla - 4.91,
Clinceni - 1.87,
Copăceni - 1.71,
Corbeanca - 2.61,
Cornetu - 3.09,
Dascălu - 1,31,
Dărăşti Ilfov - 0,
1 Decembrie - 3,35,
Dobroeşti - 5,33,
Domneşti - 3,10,
Dragomireşti - 3,72,
Găneasa - 1,48,
Glina - 3,02,
Grădiştea - 2,24,
Gruiu - 2,54,
Jilava - 2,62,
Moara Vlăsiei - 1,86,
Măgurele - 3,08,
Mogoşoaia - 3,18,
Nuci - 2,49,
Otopeni - 3,78,
Pantelimon - 3,10,

Petrăchioaia - 1,94,
Popeşti-Leordeni - 4,49,
Periş - 1,46,
Snagov - 3,67,
Ștefăneşti - 3,01,
Tunari - 2,71,
Vidra - 2,49,
Voluntari – 3,95.

Piețele în aer liber 
rămân deschise,  

în Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov a 

anunţat că se menţin măsurile 
de limitare a răspândirii infecţiei 
cu noul coronavirus precum şi 
modalităţile de comunicare cu 
CJ Ilfov. Pe fondul creşterii riscu-
lui de infectare cu coronavirus, 
pentru a asigura serviciile pe ca-
re CJ Ilfov le oferă cetăţenilor, 
pentru a proteja publicul, dar şi 
angajaţii instituţiei, în urma re-
comandărilor MAI, conduce-
rea CJ Ilfov, secretarul judeţului 
şi directorii direcţiilor de spe-
cialitate au decis că se menţin 
restricţionate toate serviciile de 

relaţii cu publicul. Toate docu-
mentele necesare desfăşurării 
activităţii sunt accesibile ONLI-
NE, pe site-ul www.cjilfov.ro 
sau se trimit prin poştă ori ser-
vicii de curierat. Toate solicită-
rile sunt aşteptate pe e-mail, 
la adresa cjilfov@cjilfov.ro. 
Încărcarea documentelor sau 
relaţii suplimentare se pot obţine 
de pe site-ul instituţiei, în pagi-
nile destinate fiecărei direcţii de 
specialitate. De asemenea, orice 
informaţii pot fi primite la nume-
rele de telefon - 021/212.56.93, 
021/212.56.94, 021/212.56.95. 
Se asigură mate riale igienico-sa-
nitare, se dezinfectează spaţiile 
comune de cel puţin trei ori/
zi, iar fiecare persoană care in-
tră în instituţie respectă norme-
le de igienă şi protecţie stabili-
te. Angajaţii CJ Ilfov lucrează 
prin rotaţie, conform scheme-
lor întocmite de şefii ierarhici şi 
vin la serviciu la intervale dife-
rite. Fiecare angajat completea-
ză un chestionar tipizat referitor 
la trasabilitatea COVID-19. Ser-

viciile din subordinea CJ Ilfov iau 
măsuri similare pentru prevenţia 
infecţiilor cu COVID-19 atât pen-
tru personalul propriu, cât şi 
pentru cetăţenii interesaţi.

În legătură cu pieţele agro-
alimentare, oboarele şi târgurile 
din Ilfov, CJI a anunţat că rămân 
deschise cele care îşi desfăşoară 
activitatea în aer liber. 

”În plus, pentru a se asi-
gura derularea legală a 
activităţilor comerciale, în Ilfov 
au fost pregătite câteva locaţii 
în care pieţele au fost adaptate 
pentru a se respecta normele 
sanitare, în scopul continuării, 
în deplină siguranţă, a aprovi-
zionării populaţiei. Toate aces-
te măsuri au fost luate deoare-
ce vrem ca ilfovenii să aibă ac-
ces la produsele agroalimenta-
re necesare, iar producătorii să 
îşi poată derula în continuare 
activitatea comercială, în locaţii 
sigure din punct de vedere sa-
nitar. (...) Dacă nu puteţi ajun-
ge la piaţă, nu uitaţi de plat-
forma on line creată de CJ Il-

fov - http://produsinilfov.
ro - unde sunt înscrişi producă-
tori de alimente (fructe, legu-
me, conserve, dulciuri, carne, 
ouă, lapte, miere) şi de flori din 
judeţ”, anunţă CJI.

Linie telefonică 
pentru telemuncă

Ministerul Muncii şi Protecţi-
ei Sociale a deschis de luni, 9 no-
iembrie, o linie telefonică speci-
ală dedicată clarificării ultimelor 
reglementări adoptate de Guvern 
pe tema telemuncii şi a decală-
rii programelor de lucru ale unor 
angajaţi. 

”La dispoziţia mea, Ministe-
rul Muncii deschide un TelVerde, 
linia telefonică 0800.868.622, cu 
un program, în primă instanţă, 
între 9.00 şi 21.00, telefon la ca-
re puteţi suna pentru eventua-
le lămuriri suplimentare (...). Bi-
neînţeles, toate canalele de di-
alog rămân deschise în ceea ce 
mă priveşte, rămânem în dialog 
şi preiau şi eu parte din aceste 
întrebări”, a anunţat Violeta Ale-
xandru, ministrul Muncii. (...)” 
Prioritatea în perioada următoa-
re este desfăşurarea activităţii 
de la domiciliu sau din alte spa-
ţii, pentru a evita aglomerarea în 
birourile curente de lucru. Cu al-
te cuvinte, o primă măsură lua-
tă este aceea de a solicita anga-
jatorilor să-şi organizeze echipele 
de lucru, astfel încât acolo unde 
se poate să se desfăşoare acti-
vitatea de la domiciliu sau în re-
gim de telemuncă”, a explicat ofi-
cialul. În cazul în care munca la 
domiciliu sau telemunca nu sunt 
posibile, reglementările adoptate 
în actualul context epidemiologic 
stabilesc ca angajatorii din siste-
mul privat, autorităţile şi instituţi-
ile publice centrale şi locale, regi-
ile autonome, societăţile naţiona-
le, companiile naţionale şi socie-
tăţile la care capitalul social es-
te deţinut integral sau majoritar 
de stat ori de o unitate adminis-
trativ teritorială, care au mai mult 
de 50 de salariaţi, să organizeze 
programul de lucru astfel încât 
salariaţii să fie împărţiţi în grupe 
care să înceapă şi să termine ac-
tivitatea la o diferenţă de cel pu-
ţin o oră.

Județul Ilfov a intrat  în scenariul roșu
NOI MĂSURI RESTRICTIVE,    DIN 9 NOIEMBRIE, PENTRU 30 DE ZILE!
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în online, magazinele se închid la ora 21.00, piețele acoperite (de tip hale) se închid, se trece la muncă de acasă în tot mai multe domenii de 

activitate  Au rămas deschise creșele și after-school-urile
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