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LUNI, 132 CAZURI NOI 
FAŢĂ DE 1 NOIEMBRIE 2020

ILFOV,  
RATĂ DE INCIDENȚĂ  

DE 1,79  
LA MIA DE LOCUITORI

Potrivit raportării de ieri, 2 
noiembrie 2020, a Direcţiei de 
Sănătate Publică (DSP) Ilfov (date 
într-o continuă dinamică), incidenţa 
cumulată a cazurilor de COVID-19, 
la nivelul localităţilor judeţului Ilfov, 
pentru perioada 19.10.2020 - 
01.11.2020 era următoarea:

 Afumaţi - 2,24 la mia de locuitori,  Balotești 
- 2,04,  Berceni - 1,38,  Brănești - 
2,54,  Bragadiru - 2,32,  Buftea - 1,88, 
 Cernica - 2,34,  Chiajna - 1,77,  Chitila 
- 1,53,  Ciolpani - 1,10,  Ciorogârla - 
1,84,  Clinceni - 0,94,  Copăceni - 0, 
 Corbeanca - 1,20,  Cornetu - 0,46, 
 Dascălu - 0,65,  Dărăști-Ilfov - 2,89, 
 1 Decembrie - 0,12,  Dobroești - 2,50, 

 Domnești - 1,46,  Dragomirești - 2,91, 
 Găneasa - 1,30,  Glina - 2,56,  Grădiștea 
- 0,96,  Gruiu - 0,56,  Jilava - 1,03, 
 Moara Vlăsiei - 2,18,  Măgurele - 1,70, 
 Mogoșoaia - 1,97,  Nuci - 0,71,  Otopeni 
- 1,53,  Pantelimon - 1,27,  Petrăchioaia - 
1,39,  Popești-Leordeni - 2,55,  Periș - 1,73, 
Snagov - 1,42, Ștefănești - 0,80, Tunari - 1,06, 
Vidra - 1,47, Voluntari - 2,64.

Date  
pentru  
Ilfov,  

2 noiembrie  
2020

Teste efectuate până  
în prezent: 25.545

Persoane confirmate 
cu COVID-19 

decedate până în 
prezent: 101

Persoane confirmate 
cu COVID-19 în 

izolare la domiciliu: 
1.312

Persoane confirmate 
cu COVID-19 
internate: 133

Persoane confirmate 
cu COVID-19 până în 

prezent: 6.254

Persoane confirmate cu 
COVID-19 în carantină 

instituționalizată: 6

Persoane 
confirmate cu 
COVID-19 

vindecate până 
în prezent: 
3.364

Persoane 
confirmate cu 
COVID-19 
internate la 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Ilfov: 
74, dintre care 

14 la ATI

Persoane 
confirmate cu 
COVID-19 

în carantină la 
domiciliu: 601

Persoane confirmate cu 
COVID-19 în izolare 
instituționalizată: 0

Depinde de fiecare dintre noi și de noi toţi împreună să limităm 
răspândirea acestui coronavirus, spun oficialii, și reamintesc că, pentru 

recomandări și ale informaţii se poate apela linia 

TELVERDE - 0800.800.358, 
care nu este o linie de urgenţă, ci este o linie telefonică alocată strict 

pentru informarea cetăţenilor.

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!


