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Iar a crescut numărul de
pacien'i cu coronavirus!
Din raportarea de duminică, reiese că avem

o nouă creștere a numărului de pacien'i
infecta'i cu COVID-19. Sunt cu 25 mai mul'i
fa'ă de sâmbătă, numărul total al cazurilor din
Argeș ajungând la 5.462. La nivel national,
erau ieri 1438 cazuri noi. Până ieri, 27
septembrie, pe teritoriul României, au fost
confirmate 122.673 de cazuri de persoane
infectate cu noul coronavirus (COVID –
19). 98.607 pacien'i au fost declara'i
vindeca'i. M.S.Astăzi, 27 septembrie a.c., ora 9.00, potrivit da-telor furnizate de Direc%ia de Sănătate Publică Ar-geș, Institu%iaPrefectului–Jude%ulArgeșinformeazăcă situa%ia epidemiologică se prezintă astfel:-persoane aflate în carantină institu%ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantină (instituţionaliza-tă): 1 493;-persoane aflate în izolare (anchetă epidemiolo-gică): 486, din care 272 în carantină la domiciliu și214 în izolare (cu 42 mai multe, fa%ă de ultima ra-portare- 444);-persoane ieșite din izolare (anchetă epidemio-logică): 11 690 (cu 8 mai multe fa%ă de ultima ra-portare – 11 682) ;-persoane externate din spital: 4 896 ( cu 6 maimulte, fa%ă de 4 890 de la ultima raportare);-persoaneinternateînspital:168(cu15 maimul-te, fa%ă de ultima raportare - 153);-persoane internate la ATI: 18 ( cu 1 mai multedecât raportarea precedentă - 17);-persoane vindecate: 5 046 (cu 4 mai multe, fa%ăde ultima raportare – 5 042);-persoane diagnosticate pozitiv: 5 487 (mai mul-te cu 25 fa%ă de ultima raportare – 5 462);-persoane pozitive la retestare: 0 ;-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore : 25;-persoane decedate de la începutul pandemiei:227(acelașinumărcalaraportareaprecedent–227).

În Argeș au fost în total522 sec%ii de votare, fiindpe liste 524.916 votan%i.La ora 17.00, dintre ace-știa au votat 204.737ce-tă%eni, procentul fiind de38,94%. Potrivit statisti-cilor oficale, la ora amin-tită, și-au exercitat drep-tul la vot 199.401 ce-tă%eni înscriși pe listelepermanente și 4059 în-scriși pe listele supli-mentare, restul fiind vo-

tan%i cu urna specială.Cei mai mul%i cetă%enicareaumerslascrutinaufostdinmediulrural, res-pectiv 129.706 , pe cânddin mediul urban ieșise-ră la vot 75. 031 cetă%eni.
Vârstnicii mai
interesa'i de vot
decât tineriiÎmpăr%i%i pe categoriede vârstă, cei mai mul%idintre votan%ii de ieri

până la ora 17.00, eraucei de la 45 ani-la 64 de

ani, fiind prezen%i 41.468bărba%i și 41.079 femei.Tinerii nu s-au arătat de-loc interesa%i de acestealegeri fiind prezen%i lacategoria de vârstă 18ani-24 de ani, doar 8.048

bărba%i și 7.441 femei.Au fost depăși%i cu multdebătrâniidepeste65deani care au mers la votdupă cum urmează:22.243 bărba%i și 25.474femei.
La nivel na'ional, la
ora amintită lider

era jude'ul Olt cu o
prezen'ă la vot de

46 %, urmat de Te-
leorman cu 45 % și
de Mehedin'i cu 43

%. Cea mai mică
prezen'ă se înre-
gistra în jude'ul

Iași cu 30%.

Prezen'ă slabă
la vot, în Argeș!
Scrutinul alegerilor locale 2020

s-a derulat ieri, în Argeș cu o
prezen'ă ceva mai slabă ca în alte
jude'e. Ieri, au fost la urne pu'ini
din cei 524.916 alegători înscriși

pe liste. La ora 17.00, în jude' era
o prezen'ă la vot de 38,37%. Cei
mai mul'i dintre cei care au mers
la urne au vârste de peste 45 de
ani. M.S.


