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La nivelul judeţului
Argeş, au fost

înregistrate în total 22
de angajaţi şi asistaţi din
centrele din cadrul
Direc,iei Generale de
Asisten,ă Socială și
Protec,ia Copilului
Argeș. A fost declarat
focar de infecţie la
Tigveni. Un alt focar este
într-un centru de la
Şuici, însă acesta se află
în subordinea
Consiliului Judeţean
Argeş. M.SanduIeri, lanivelulDirec/ieiGe-neraledeAsisten/ăSocialășiProtec/ia Copilului Argeș, si-tuaţia privind infectările cuSARSCoV-2esteurmătoarea.Dintotalulde908angaja/i,16 (șaisprezece) sunt con-firma/i pozitiv cu COVID-19,astfel: 9 la Centrul de Inte-grare prin Terapie Ocupa-/ionalăTigveni;2laCentrulde

Tip Reziden/ial pentru CopiicuDizabilită/ișirespite-care,dincadrulCentruluideCopii”Sf. Andrei” Pitești; 2 la Cen-trul de Abilitare și Reabilita-repentruPersoaneAdultecuDizabilită/i Călinești; 1 laComplexul de Tip FamilialValeaMare;1 laCentruldeÎn-grijire și Asisten/ă Bascove-le; 1 la Centrul Maternal șiCentrul de Primire în Regimde Urgen/ă a Victimelor Vio-len/ei Domestice, din cadrulComplexului de Servicii Co-

munitareCâmpulung.Dinto-talul de 828 beneficiari, 6sunt confirma/i pozitiv cuCOVID-19,astfel:5 CentruldeIntegrare prin Terapie Ocu-pa/ionalăTigveni;1 laCentrulde Îngrijire și Asisten/ă Bas-covele.Dintreaceștia,unsin-gurbeneficiarseaflăinternatîntr-o unitate sanitară CO-VID.�inândcontdecelepre-zentate și de situa/ia epide-miologică actuală, există unsingur focar declarat, și anu-me, la CITO Tigveni.

A sosit vaccinul antigripal!Direc/ia de Sănătate Publică Argeș anun/ă că în jude/ul nostru au sosit peste 24.000 de doze devaccin antigripal. Este doar o parte din numărul alocat jude/ului nostru de Ministerul Sănătă/ii.Pentru vaccinarea antigripală din acest sezon au fost primite în jude/ul Argeș 24.160 de doze devaccin din necesarul de 81.625 de doze, vaccin asigurat de Ministerul Sănătă/ii. Acestea suntdestinate vaccinării gratuite în cadrul campaniei anuale destinată persoanelor din grupele derisc : persoane cu vârsta peste 65 de ani, persoane cu boli cronice ( în special boli respiratorii,cardiovasculare și boli metabolice), persoane institu/ionalizate ( copii și bătrâni), personal me-dical și gravide.Dozele au fost distribuite către unită/ile sanitare, unită/ile de asisten/ă medico-socială și către medicii de familie, anun/ă DSP Argeș. De la începutul acestui sezon gripal până înprezent în Argeș nu s-a înregistrat niciun caz de gripă. Direc/ia de Sănătate Publică Argeș reco-mandă vaccinarea ca metoda cea mai eficientă de preven/ie a îmbolnăvirilor, reamintind ca însezonul gripal trecut în jude/ul nostru s-au înregistrat 189 cazuri de gripă și 7 decese. M.S.

Ieri, au fost raportate 65 de cazuri noi de
coronavirus în judeţul Argeş, numărul

fiind aproape dublu faţă de luni, când erau
33 cazuri noi. Mai grav este faptul că în
ultimele 24 de ore au fost înregistrate trei
decese, toate la pacienţi infectaţi cu COVD-
19, dar cu comorbidităţi. La nivel naţional
au fost raportate ieri, 4.724 cazuri.
Incidenţa cazurilor din ultimele 14 zile
este în Argeş de 0,94, fiind tot în zona
verde, printre judeţele cu cazuri cumulate
puţine. M.S.Institu/ia Prefectului Argeș informa că, po-trivit datelor furnizate de Direc/ia de Sănăta-te Publică, situa/ia epidemiologică din jude/ seprezenta astfel:-persoane aflate în carantină institu/ionali-zată: 0;-persoane ieșite din carantină institu/iona-lizată: 1493;-persoaneaflateînizolare/carantină(anchetăepidemiologică): 1344, dintre care 655 în ca-rantină la domiciliu și 689 în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (an-chetă epidemiologică): 13268;-persoane internate în spital: 410 (ieri 411);

-persoane internate la ATI: 29 (ieri 35);-persoane vindecate: 5629 (ieri 5573);-persoane diagnosticate pozitiv: 6579 (ieri6514);-cazurinou confirmate, înultimele24deore:65 (ieri 33);-număr teste efectuate în spitalele publice:49484 (dintre care 461 în ultimele 24 de ore);-persoane decedate de la începutul pande-miei: 261 (ieri 258). Ultimele trei decese au fostînregistrate la persoane cu comorbidităţi, res-pectiv: un bărbat, 82 de ani, cu fibrila/ie atria-lăcronică,HTAmediu,boalăcardiacăischemică;o femeie, 74 de ani, cu pneumotorax anteriorbilateral, pneumomediastin, emfizem subcu-tanat;ofemeie,64deani,cucomorbidită/i:HTA,diabet zaharat tip II, boală renală cronică, obe-zitate grad I. Până ieri, 27 octombrie, pe teri-toriulRomâniei,aufostconfirmate217.216 ca-zuri de persoane infectate cu noul coronavirus(COVID – 19). 155.630 de pacien/i au fost de-clara/i vindeca/i. În urma testelor efectuate lanivel na/ional, fa/ă de ultima raportare, au fostînregistrate 4.724 cazuri noi de persoane in-fectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), aces-tea fiind cazuri care nu au mai avut anterior untest pozitiv.

65 de cazuri noi de coronavirus şi trei decese!

Reamintim că există un focar de in-
fectare cu COVID-19 la şi la Unita-

tea de Asisten,ă Medico-Socială
Şuici acolo unde au fost depistate

cu coronavirus 62 de persoane, an-
gajaţi şi asistaţi, însă, unitatea res-

pectivă nu se află în subordinea
DGASPC Argeş, fiind sub adminis-
trarea Consiliului Judeţean Argeş.

Situa,ia cazurilor de COVID-19
în centre de protec,ie socială


