Comunele Mischii și Ghindeni au trecut în scenariul roșu. Restricții
și în alte patru localități
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Localitățile Mischii și Ghindeni din județul Dolj au trecut în scenariul roșu din cauza ratei
de infectare, măsuri fiind luate și în alte patru comune din județ.

S-au stabilit, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj, de vineri
după-amiază, măsuri restrictive pentru Mischii și Ghindeni. La Mischii, rata de infectare este de
3,29 la mia de locuitori, iar la Ghindeni 4,06 la mie.
Astfel, în cele două localități se impune, începând cu data de 17 octombrie, obligatia de purtare
a mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsata de 5 ani, prezente in toate
spatiile publice deschise.
Se interzice organizarea si desfăsurarea de activitati ale institutiilor de spectacole sau concerte,
se închid cafenele și restaurantele și nici sălile de jocuri de noroc nu vor mai funcționa.
Școlile din cele două localități se închid, cursurile derulându-se exclusiv online.
Și în localitățile Coțofenii din Față, Radovan, Izvoare și Bucovăț, unde rata de infectare a trecut
de 1,5 la mia de locuitori, au fost luate măsuri.
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Restaurantele, cafenelele, barurile și sălile de jocuri de noroc vor funcționa la o capacitate de
30%, cu un program 6-23.00.
Măsurile vor fi aplicate până în data de 30 octombrie când se va face o reevaluare a situației.
În municipiul Craiova, rata de infectare a ajuns la 2,09 la mia de locuitori.
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