ALTE 16 localități din Vâlcea intră
pe restricții de COVID 19

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, convocat în ședință
extraordinară luni, 2 noiembrie 2020, la ordinul prefectului Sebastian Fârtat, a
adoptat o nouă hotărâre prin care se instituie măsurile pentru combaterea și
prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus în localitățile din județ în
care rata de incidență cumulată a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele două
săptămâni este în prezent de peste 1,5/1000 de locuitori.
Conform analizei realizate de Direcția de Sănătate Publică, la data de 2 noiembrie
2020, 16 localități din județ înregistrau o rata de incidență mai mare de 3/1000 de
locuitori. Acestea sunt: Malaia (7,80), Sutești (5,89), Stănești (5,38), Păușești
Măglași (4,39), Măldărești (4,21), Ocnele Mari (4,08), Crețeni (3,82), Ștefănești
(3,79), Dăești (3,49), Râmnicu Vâlcea (3,46), Bujoreni (3,43), Vlădești (3,43),
Mihăești (3,17), Oteșani (3,13), Drăgoești (3,11) și Slătioara (3,08).
Localitățile Bunești, Măciuca, Drăgășani, Costești, Brezoi, Pietrari, Băile Govora,
Glăvile, Scundu, Berislăvești, Fârtățești, Prundeni, Vaideeni, Bărbătești, Stoilești,
Călimănești, Șirineasa, Budești, Voineasa, Cernișoara, Băile Olănești, Voicești,
Frâncești, Mateești, Stroești, Nicolae Bălcescu, Orlești, Sălătrucel, Livezi,
Stoenești, Popești, Valea Mare și Muereasca au în prezent rate de incidență cuprinse
între 1,5 și 3/1000 de locuitori, în timp ce în celelalte 40 de localități din județ
sunt rate de incidență sub 1,5/1000, printre acestea fiind și opt comune (Ghioroiu,
Laloșu, Lăpușata, Pesceana, Racovița, Runcu, Sinești și Titești), care nu au niciun

caz de SARS-CoV-2 înregistrat în ultimele două săptămâni.
Potrivit hotărârii adoptate luni de către membrii CJSU Vâlcea, în localitățile cu
incidență de peste 1,5/1000 de locuitori vor fi aplicate măsurile prevăzute în H.G.
nr. 856/14.10.2020 astfel:
– Până pe 18 noiembrie, începând cu data de 4 noiembrie 2020, în localitățile din
anexele 1 și 2 ale Hotărârii CJSU nr. 37/2.11.2020, respectiv în: Malaia (7,80),
Stănești (5,38), Păușești Măglași (4,39), Crețeni (3,82), Dăești (3,49), Râmnicu
Vâlcea (3, 46), Bujoreni (3,43), Vlădești (3, 43), Mihăești (3,17), Oteșani (3,13),
Drăgoești (3,11), Slătioara (3,08), Bunești (2,98), Măciuca (2,94), Drăgășani (2,94),
Costești (2,85), Brezoi (2,80), Pietrari (2,80), Băile Govora (2,78), Berislăvești
(2,68), Vaideeni (2,56), Bărbătești (2,53), Stoilești (2,51), Călimănești (2,48),
Șirineasa (2,19), Budești (2,10), Voineasa (2,09), Cernișoara (2,03), Băile Olănești
(2,02), Voicești (2,02), Mateești (1,94). Nicolae Bălcescu (1,87), Livezi (1,83),
Stoenești (1,81), Popești (1,70), Valea Mare (1,64) și Muereasca (1,59);
– Până pe 10 noiembrie, în Sutești, Ocnele Mari, Măldărești, Fârtățești, Stroești,
Slătioara, Frâncești, Câineni, Boișoara, Prundeni și Scundu, localități cuprinse în
anexele Hotărârii CJSU nr. 35/26.10.2020 și care nu se regăsesc în anexele noii
hotărâri a CJSU;
– Până pe 6 noiembrie 2020, în localitățile din anexele Hotărârii CJSU nr.
34/21.10.2020, respectiv în Sălătrucel, Ștefănești, Sutești, Mitrofani, Orlești,
Galicea și Glăvile.
Facem mențiunea că, potrivit prevederilor H.G. nr. 856/14.10.2020, la stabilirea
incidenței cumulate a cazurilor noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 nu se iau în
considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor
vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități,
precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și
spitalele.

