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Mai multe decese, mai puţine cazuri
de COVID-19Trei noi decese la pacienţi infectaţi cu SARS CoV2 au fostraportate ieri. Numărul cazurilor noi de pacienţi infectaţicu SARS CoV-2, a scăzut, fiind 34 joi, faţă de 58 câte au fostmiercuri. Ieri erau în total 5927 pacienţi infectaţi, în judeţulArgeş. La nivel naţional numărul de cazuri noi înregistra-teînultimele24deoreerade4.013.Pânăieri,15octombrie,pe teritoriul României, au fost confirmate 168.490 de ca-zuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –19). 125.009 pacien1i au fost declara1i vindeca1i. În urmatestelorefectuate la nivel na1ional, fa1ă deultima raportare,au fost înregistrate 4.013 cazuri noi de persoane infecta-te cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri carenu au mai avut anterior un test pozitiv.Institu1ia Prefectului Argeș informa că, potrivit datelorfurnizate de Direc1ia de Sănătate Publică, că situa1ia epi-demiologică din jude1 se prezenta ieri astfel:-persoane aflate în carantină institu1ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantină institu1ionalizată: 1493;-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 801, dintre care 443 în carantină la domiciliuși 358 în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 12414 (ieri 12369);-persoane internate în spital: 293 (ieri 285);-persoane internate la ATI: 28 (ieri 24);-persoane vindecate: 5328 (ieri 5280);-persoane diagnostidcate pozitiv: 5927 (ieri 5893);-cazurinouconfirmate, înultimele24deore:34(ieri58);-număr teste efectuate în spitalele publice: 45806 (ieri364);-persoane decedate de la începutul pandemiei: 241 (ieri238).Deces 239: Bărbat, 77 ani, cu comorbidită1i: boală cro-nică ischemică, HTA, bypass aortă coronariană;Deces 240: Bărbat, 74 de ani, cu comorbidită1i: diabetzaharat tip II, HTA stadiul III, boală renală cronică;Deces 241: Femeie, 76 ani, cu comorbidită1i: ciroză a fi-catului prin hepatită cronică C, insuficien1ă hepatică cro-nică, insuficien1ă cardiacă, boală pulmonară cronică, boa-lă renală în stadiul final. M.S.

Un caz confirmat de
coronavirus în rândul

personalului Şcolii Mihai
Eminescu din Piteşti (fosta
Şcoală 11), a dus la tre-
cerea pe scenariul roşu,
unitatea fiind închisă două
zile pentru dezinfecţie. În
funcţie de ancheta epide-
miologică făcută de Di-
recţia de Sănătate Publică
dar şi de rezultatele tes-
telor care au fost recoltate
de la alte angajate,
unitatea de învăţământ ar
putea fi închisă timp de 14
zile. M Sandu"O angajată (personal auxi-liar) a departamentului secre-tariatalșcoliinoastreafosttes-tată pozitiv. În urma informă-rii, ISJ și DSP au transmis re-comandarea fermă de a treceîn scenariul roșu, pentru douăzile (joi și vineri), perioadă încareșcoalavafidezinfectată. Înfunc1ie de rezultatul testelor șirezultatele anchetei, urmeazăsă se dispună măsuri legate descenariul săptămânii viitoare.Măsurileaucaracterpreventiv.Suntem în permanen1ă preo-cupa1i de starea de sănătate acopiilor, membrilor de familie,

personalului.", a transmis di-rectorul Marian Haiducu.
Sunt aşteptate noi
rezultateAngajata infectată este unadintresecretare.Colegeledebi-rou, alte două secretare şi con-tabila s-au dus imediat la spi-tal şi au cerut să fie testate, fi-ind contact direct cu colega lacare s-a confirmat virusul CO-VID-19. Rezultatele testelornu sosiseră ieri, la ora realiză-rii acestui material. „ Aşteptămşinoicuinteresrezultatele.Co-

legele doamnei infectate seaflă în izolare. Dacă şi rezulta-tul lor va fi pozitiv, atunci înurma anchetei epidemiologicea Direcţiei de SănătatePublică,şcoala va fi închisă 14 zile iarcursurile de vor desfăşura nu-mai online. Astăzi şi mâine(n.r. joi şi vineri) se va face de-zinfecţie în şcoală”, a precizatMarianHaiducu.Cusecretatauintrat încontatmaimulţicolegidar şi elevi. Marian Haiducu amărturisit că şi el a fost infec-tat cu SARS CoV 2 în luna iulie,în perioada în care era vacan-

ţă. S-a testat după ce timp de osăptămânăaavutsimptomederăceală şi gripă iar într-una dinzile i-a dispărut mirosul. Şiatunci a fost făcută dezinfecţietotalăînşcoală,datfiindcă, fărăsăştiecăeste infectatamerslaserviciu, iar unitatea urma săfie centru de evaluare.
Ca să nu expună alte per-
soane riscului infectării s-

a luat această măsură
atunci dar şi acum, direc-
torul precizând că sănă-
tatea semenilor este cea

mai importantă.

Şcoala Mihai Eminescu
închisă de coronavirus!


