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COMUNICAT 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ILFOV ne-a 
transmis rata incidenţei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori, în data de 16/11/2020, 
pentru perioada 2/11/2020 -15/11/2020, pentru oraşul Buftea , ca fiind de: 8.62 la 1 OOO 
de locuitori. 

Creşterea îngrijorătoare a numărului cazurilor de îmbolnăviri din oraşul Buftea, 
este un semnal de alarmă pentru toţi cetăţenii oraşului, de a respecta cu toată stricteţea 
măsurile de protejare şi limitare a răspândirii a SARS-COV-2, pentru o mobilizare 
suplimentară a, tuturor f eterilor de răspundere din oraş privind informarea şi 

supravegherea corectei ap l i cări a măsurilor. 

Toţi suntem vulnerabili faţă de acest virus, dar depăşirea situaţiei de 
pericol sanitar poate fi făcută doar prin solidaritate, înţelegând fiecare, că aceste 
măsuri , uneori neplăcute , sunt nu doar pentru protejarea noastră, ci şi a tuturor 
celorlalte persoane din proximitatea noastră, printre care sunt unele mai vulnerabile şi 
pentru care trebuie să man ifestăm o atenţie şi grijă suplimentară. 

Depinde de fiecare dintre noi şi de noi toţi Împreună să limităm 

răspândirea acestui coronavirus! 
Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celorlalţi cetăţeni: 
■PURTAŢI CORECT MASCA DE PROTECŢIE, aruncaţi-o după folosire Într-un 

recipient de gunoi cu capac şi spălaţi-vă imediat mâinile cu apă şi săpun sau 
dezinfectaţi-vă cu soluţii pe bază de alcool; 

■NU ATINGEŢI ochii, gura, nasul dacă nu v-aţi spălat pe mâini; 
■RESPECTAŢI DISTANŢA de cel puţin 1,5 metri faţă de alte persoane, chiar şi 

În cadrul Întâlnirilor familia le, pentru a·proteja membrii familiei aflaţi În situaţie de risc; 
■EVITA TI zonele aglomerate; 
■CURĂŢAŢI periodic suprafeţele de contact (mânere, mese etc.) cu soluţie 

dezinfectantă; 

■ TRANSMITEŢI documentele/petiţiile/cererile etc, adresate insituţiilor, pe cât 
posibil prin poştălcurierat, e-mail şi prin fax; 

■CONSUL TAŢI periodic site-urile oficiale, În vederea informării asupra evoluţiei 
prevederilor legislative privmd limitarea răspândirii Îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. 

Nu uitaţi: comportamentul preventiv individual conduce către sănătatea 
mtregii comunităţi! 

Doar împreună ş i cu criza generată de 
coronavirus. 


