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11 cazuri noi de coronavirus,în Argeş!
Ieri au fost raportate 11 cazuri noi de coronavirus în

Argeș. De asemenea, a crescut numărul persoanelor
vindecate, fiind 14 pacienţi ale căror teste au ieşit
negative după tratament. De asemenea, la nivel
naţional, ieri au fost raportate 808 cazuri noi. M.SanduUn număr de 808 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urmatestelor efectuate la nivel naţional, anunţa ieri Grupul de Co-municare Strategică, acestea fiind cazuri care nu au mai avutanterior un test pozitiv. Până ieri, 21 septembrie, pe terito-riul României, au fost confirmate 113.589 de cazuri de per-soane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 90.649 depacien,i au fost declara,i vindeca,i.

Ieri, 21 septembrie, potrivit datelor furnizate de Di-
rec0ia de Sănătate Publică Argeș, situa0ia epidemio-

logică din judeţ se prezenta astfel:
-persoane aflate în carantină: 0;
-persoane ieșite din carantină: 1 493;
-persoaneaflateînizolare(anchetăepidemiologică):497

din care 279 în carantină și 218 în izolare (cu 3 mai pu�i-
ne, fa�ă de ultima raportare- 500);

-persoane iesite din izolare (anchetă epidemiologică):
11444(cu23maimultefa�ădeultimaraportare–11421)
;

-persoane externate din spital: 4 780 ( cu 10 mai mul-
te, fa�ă de 4 770 de la ultima raportare);

-persoane internate în spital: 160 (cu 2 mai multe, fa�ă
de ultima raportare - 158);

-persoane internate la ATI: 16 ( același număr ca la ra-
portarea precedentă - 16);

-persoane vindecate: 4 943 (cu 14 mai multe fa�ă de ul-
tima raportare – 4 929);

-persoane diagnosticate pozitiv: 5 386 (mai multe cu 11
fa�ă de ultima raportare – 5 375);

-persoane pozitive la retestare: 8 ;
-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore : 11;
-persoanedecedatedelaînceputulpandemiei:225(ace-

lași număr ca la raportarea precedentă- 225).

�� Eleva Şcolii 11 a fost
diagnosticată cu leucemie

Micu0a Alessia, elevă în clasa a IV-a la
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Pitești, a fost diagnosticată în urmă cu
câteva  zile cu o boală rară (leucemie
acută mieloblastică). S.M.“Este dureros când auzim asemenea veste des-pre orice persoană, dar când e vorba de un co-pil ce nu a împlinit încă 10 ani și care, în loc săse joace și să înve,e lucruri frumoase, este ne-voit să își petreacă timpul pe un pat de spital, estecu atât mai trist” transmite conducerea  unită-ţii de învăţământ, odată cu apel umanitar de aju-tor pentru fetiţă. În momentul de fa,ă,fetiţa  seaflă internată la Spitalul Fundeni, sub atenta su-praveghere a Prof. Univ. Dr. Anca Coli,ă. “Știmcă printre noi sunt mul,i oameni cu suflet mareși care au și posibilitatea să ajute în astfel de ca-zuri, de aceea vă punem la dispozi,ie informa-,iile necesare despre modul cum o pute,i facepentru Alessia” mai spun cei de la Şcoala 11. Ast-fel, ea are nevoie urgentă de transfuzii cu sân-ge grupa 0(I) pozitiv – se poate dona în oricarecentru de transfuzii men,ionând numele < BulfAlessia Ștefania, internată la Spitalul Fundeni dincapitală, sec,ia hemato-oncologie. 

De asemenea, pentru că tratamen-
tele care vor urma presupun cos-

turi importante, oricine poate
veni cu un ajutor financiar o poate
face în contul deschis în lei la ING

Bank pe numele BULF 
ION DANIEL:

RO69INGB0000999900708157

O fetiţă de 10ani are
nevoie de ajutor


