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Creştere mare a numărului
de cazuri de coronavirus
Ieri au fost raportate 65 de cazuri noi de COVID-19,

în Argeş. Astfel, numărul total al persoanelor
depistate pozitiv la SARS CoV-2 este 6244. La nivel
naţional au fost înregistrate 4.902 cazuri noi de la
ultima raportare. Incidenţa la 1.000 de locuitori a
crescut puţin în judeţul nostru, ajungând la 0,73,
însă, statistic, rămânem în continuare pe ultimul loc
din ţară, la îmbolnăvirile din ultimele 14 zile. M.SInstitu.ia Prefectului Argeș informea că, potrivit date-lor furnizate de Direc.ia de Sănătate Publică, situa.ia epi-demiologică din jude. se prezenta astfel:-persoane aflate în carantină institu.ionalizată: 0;-persoane ieșite din carantină institu.ionalizată: 1493;-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 960, dintre care 449 în carantină la domiciliuși 511 în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 12866 (ieri 12788);-persoane internate în spital: 360 (ieri 340);-persoane internate la ATI: 33 (ieri 35);-persoane vindecate: 5494 (ieri 5454);-persoane diagnosticate pozitiv: 6244 (ieri 6179);-cazurinouconfirmate, înultimele24deore:65(ieri44);-număr teste efectuate în spitalele publice: 48007 (din-tre care 355 în ultimele 24 de ore);-persoane decedate de la începutul pandemiei: 253 (ieri253).
Până ieri, 22 octombrie, pe teritoriul Ro-

mâniei, au fost confirmate 196.004 cazuri
de persoane infectate cu noul coronavirus
(COVID – 19). 141.089 de pacien'i au fost
declara'i vindeca'i. În urma testelor efec-
tuate la nivel na'ional, fa'ă de ultima ra-
portare, au fost înregistrate 4.902 cazuri
noi de persoane infectate cu SARS – CoV -
2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care
nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Directorii spitalelor au
avut o întâlnire cu

prefectul jude'ului, în
Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă
în cadrul căruia s-a
discutat despre
problemele cu care se
confruntă şi soluţiile ce
vor trebui adoptate
pentru continuarea
activităţii în bune condiţii.
Având în vedere
temperatuile scăzute, s-a
luat decizia amplasării
unor containere în locul
corturilor unde se face
triajul pacienţilor. M.S.Având în vedere solicitări-le spitalelor și Serviciului Ju-de.ean de Ambulan.ă, s-a de-cis implementarea unei solu-.ii adecvate sezonului, pentrutriajul epidemiologic al pacie-n.ilor, care acum se realizeazăîncorturi.Astfel,vorfisolicitate26 de containere modulare șisisteme de încălzire cores-punzătoare pentru triajul epi-demiologicalpacien.ilor.Aces-tea ar putea fi repartizate ast-fel:-4 SpitaluluiJude.eandeUr-

gen.ă Pitești;- 1 Serviciului Jude.ean deAmbulan.ă Argeș;-2 SpitaluluidePediatriePi-tești;- 4 Spitalului orășenescMio-veni;- 2 Spitalului municipalCâmpulung;- 2 Spitalului de Pneumof-tiziologie Câmpulung;-2 SpitaluluimunicipalCur-tea de Argeș;- 4 Spitalului orășenesc“Re-gele Carol I” Costești;

- 1 Spitalului de Pneumof-tiziologie “Sfântul Andrei” Va-lea Iașului;- 1 Spitalului de Pneumolo-gie Leordeni;- 1 Spitalului de Boli Croni-ce și Geriatrie “Constantin Bă-lăceanu – Stolnici” Ștefănești;- 1 Spitalului de RecuperareBrădet;- 1 Spitalului de Psihiatrie“Sfânta Maria” Vedea.Demersurilevorfiini.iatedeComitetul Na.ional pentru Si-tua.ii de Urgen.ă și Adminis-

tra.ia Na.ională a Rezervelorde Stat și Probleme Speciale.S.C. Distribuţie Energie OlteniaS.A. - Serviciul Dezvoltare Pi-tești va realiza opera.iunilede racordare la re.eaua deenergie electrică, în regim deurgen.ă, a containerelor mo-dulare.Dupărepartizareacon-tainerelor modulare, Inspec-toratul Jude.ean pentru Situa-.ii de Urgen.ă “Cpt.Puică Ni-colae“al Jude.uluiArgeșvaasi-gura dezinfec.ia și amenajareacorespunzătoare a acestora.

Corturile de triaj vor fi
înlocuite cu containere


