O victorie a ArgeÈ™ului! Cei care pÄƒrÄƒsesc carantina
netestaÈ›i vor intra Ã®n autoizolare!
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VeÈ™ti liniÈ™titoare în cazul situaÈ›iei absurde în care ArgeÈ™ul se gÄƒsea, în aceastÄƒ dimineaÈ›Äƒ, când urmau
carantinÄƒ primele aproximativ 30 de persoane care nu au mai fost testate în zilele 12 È™i 13, persoane cÄƒrora în zil
urmÄƒtoare li se alÄƒturÄƒ alÈ›i cetÄƒÈ›eni ce terminÄƒ cele 14 zile în care au stat instituÈ›ionalizaÈ›i. Reamintim c
metodologii anuntate luni dimineaÈ›a, pe fondul lipsei de teste È™i a scÄƒderii capacitÄƒÈ›ii de testare din România,
stabilit cÄƒ persoanele din carantinÄƒ asimptomatice nu vor mai fi testate înainte de a pÄƒrÄƒsi centrele în care se afl
instituÈ›ionalizate de cÄƒtre stat.
CITEÈ˜TE È˜ICOVID-19:
...
13 decese È™i 906 de români infectaÈ›i

AceastÄƒ situaÈ›ie crea în judeÈ›ul ArgeÈ™, È™i nu numai, premisele unui scenariu de coÈ™mar în care urmau sÄƒ
stradÄƒ sute de persoane la nivel naÈ›ional, fÄƒrÄƒ ca autoritÄƒÈ›ile sÄƒ poatÄƒ sÄƒ spunÄƒ cu certitudine dacÄƒ ac
purtÄƒtori ai virusului sau nu.
CITEÈ˜TE È˜IPrintul
...
Charles depistat pozitiv cu COVID-19!

Ca urmare a numeroaselor demersuri întreprinse de cÄƒtre argeÈ™eni, într-un efort comun al Prefecturii, DSP, mass
media, secretari de stat È™i parlamentari, un efort care a ajuns pânÄƒ la forurile decidente la nivel naÈ›ional, în
videoconferinÈ›a care tocmai s-a terminat, secretarul de stat Nelu TÄƒtaru a anunÈ›at cÄƒ, dupÄƒ aceastÄƒ situaÈ›ie
semnalatÄƒ, se schimbÄƒ regulile în sensul în care persoanele ce pÄƒrÄƒsesc carantina nu vor mai fi testate, dar vor in
autoizolare 14 zile. Practic, dacÄƒ una dintre aceste persoane este purtÄƒtoare a virusului la iesirea din carantina, ea
nu mai reprezintÄƒ un pericol pentru publicul larg pentru cÄƒ va sta în autoizolare È™i va respecta toate regulile aÈ™
sunt acestea stabilite de cÄƒtre autoritÄƒÈ›i.
CITEÈ˜TE È˜ILudovic
...
Orban: ?Cei de peste 65 de ani vor ieÈ™i între anumite ore?

Este un pas extrem de important È™i liniÈ™titor pentru comunitatea argeÈ™eanÄƒ È™i un demers prin care ArgeÈ
regulile la nivel naÈ›ional, prevenind extinderea unor adevÄƒrate focare în rândul comunitÄƒÈ›ilor. De asemenea, con
surselor noatre jurnalistice, în afara celor care vor pÄƒrÄƒsi astÄƒzi carantina netestaÈ›i, dar urmând sÄƒ intre imed
autoizolare la domiciliu, inginerul È™i alÈ›i colegi ai acestuia care au interacÈ›ionat cu echipa din BuzÄƒu, depistatÄ
pozitiv în ziua 12, vor fi supuÈ™i unor teste din cele puÈ›ine pe care autoritÄƒÈ›ile le mai au la dispoziÈ›ie, pentru cÄ
reprezintÄƒ contacte directe.

?Conform legislatiei in vigoare, incepand cu data de 23.03, persoanele asimptomatice aflate in
carantina nu se testeaza la incheierea perioadei de 14 zile. Regula se aplica la nivel national, nu este
optionala. Algoritmul de testare se gaseste pe website-ul Institutului National de Sanatate Publica,
institutie ce coordoneaza, la nivel national, problematica covid 19. Privitor la situatia din judetul
Arges, am stabilit urmatoarele: Tuturor persoanelor care vor iesi din carantina, incepand cu ziua
de astazi, si se va constata starea de sanatate de catre echipe de medici, la fata locului. In functie de
rezultatele acestei analize, se vor dispune masurile specifice. Mai mult decat atat, in urma
demersurilor noastre realizate la nivel national, privitor la acest subiect, s-a stabilit faptul ca toate
persoanele care ies din carantina si care nu sunt testate, fiind asimptomatice si, deci, neincadranduse in definitia de caz, vor intra in izolare la domiciliu pentru 14 zile.?

SituaÈ›ie criticÄƒ la nivelul persoanelor aflate în carantinÄƒ în PiteÈ™ti.

Începând de mâine, în serii- serii, aceÈ™tia urmeazÄƒ sÄƒ plece acasÄƒ, fÄƒrÄƒ a fi testaÈ›i înainte de pÄƒrÄƒsirea centrul

80 de oameni, toÈ›i veniÈ›i din zone roÈ™ii, cei mai mulÈ›i din Italia, vor pÄƒrÄƒsi carantina È™i vor fi, LEGAL, liberi sÄ
stradÄƒ.
AceÈ™tia, ieÈ™iÈ›i iniÈ›ial negativi la testul din prima zi, sunt disperaÈ›i deoarece toÈ›i aÈ™teptau sÄƒ se repete testul în
13, înainte de a pleca la familiile lor È™i în colectivitate. È˜i au aflat sec cÄƒ nu vor mai fi testaÈ›i, cÄƒ este depÄƒÈ™itÄƒ
prelucrare a testelor la BalÈ™.
CITEÈ˜TE È˜I
... PreÈ™edintele anunÈ›Äƒ CARANTINÄ‚ totalÄƒ! RecomandÄƒrile devin OBLIGAÈšII!

Ieri, din motivul supraaglomerÄƒrii celor care opereazÄƒ testele, o recomandare privind procedurile de testare îi exclude pe c
carantinaÈ›i de la capitolul prioritÄƒÈ›i. DeÈ™i, aÈ™a cum rezultÄƒ din documentul ataÈ™at (respectiv un ordin de ministr
lor din carantinÄƒ trebuia sÄƒ se facÄƒ la finalul celor 14 zile È™i abia dupÄƒ ce se efectuau douÄƒ teste COVID în interva
ore (ziua 12 È™i ziua 13) È™i acestea ieÈ™eau negative, autoritÄƒÈ›ile judeÈ›ene au ales sÄƒ îmbrÄƒÈ›iÈ™eze recomand
schimbÄƒ prioritÄƒÈ›ile È™i sÄƒ nu îi mai testeze înainte sÄƒ le dea drumul acasÄƒ È™i pe strÄƒzi.

Oamenii sunt disperaÈ›i pentru cÄƒ alÈ›i colegi cu care au venit din Italia È™i care sunt carantinaÈ›i în alte judeÈ›e (BuzÄƒu
exemplu), au apucat sÄƒ fie testaÈ›i duminicÄƒ (ziua 12) È™i au ieÈ™it pozitiv!

De altfel, este extrem de frecventÄƒ situaÈ›ia în care testul se pozitiveazÄƒ abia în ziua 12, aÈ™a cum s-a întâmplat ieri în ca
om de afaceri piteÈ™tean confirmat dupÄƒ aproape douÄƒ sÄƒptÄƒmâni de la contactul cu o altÄƒ persoanÄƒ pozitivÄƒ.

Luni dimineaÈ›Äƒ, a venit recomandarea
însÄƒ
È™i grupul de la PiteÈ™ti (provenit din acelaÈ™i È™antier È™i care a cÄƒlÄƒt
microbuze cu cei pozitivi din BuzÄƒu) va fi trimis acasÄƒ fÄƒrÄƒ a mai fi testat mÄƒcar încÄƒ o datÄƒ.

Facem apel la conducerea DSP ArgeÈ™ È™i la toate autoritÄƒÈ›ile judeÈ›ene implicate în lupta împotriva COVID sÄƒ trate

maximÄƒ responsabilitate aceastÄƒ situaÈ›ie È™i cu conÈ™tiinÈ›a faptului cÄƒ vor da liber oficial pe stradÄƒ unor oameni
pozitivi. Argumentul echipei lor de la BuzÄƒu este unul extrem de puternic È™i trebuie avut în vedere cu titlu de urgenÈ›Äƒ.
cineva trebuie sÄƒ spunÄƒ public ?NU ii mai testÄƒm!? È™i sÄƒ îÈ™i asume cÄƒ îi trimit acasÄƒ, lângÄƒ pÄƒrinÈ›i în vâr
magazinele de la colÈ›ul blocului!

