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Afost emis Ordinul
1819 din 27 octom-

brie 2020 prin care se
aduc o serie de modifi-
cări ordinului 1413/
2020 privind măsurile
în cazul pacienţilor
infectaţi cu coronavirus
şi a asimptomaticilor.
Potrivi noilor regle-
mentări, asimptomati-
cii pot fi trataţi la domi-
ciliu, la fel şi cei cu simp-
tome uşoare. M.SanduPersoanele depistate po-zitiv cu noul coronavirus auobliga*ia să anun*e mediculde familie, care trebuie să îimonitorizezeșisătransmitădatele la Direc*ia de Sănăta-te Publică. Pacien*ii asim-ptomatici sau cu simptomeușoare care nu necesită in-ternare se pot izola la domi-ciliu sau la loca*ia declarată.Pacien*iisimptomaticicufac-toriderisc, larecomandareamediculuidefamiliesaulaso-licitarea lor și cu acordulacestora, vor fi transporta*iprin intermediul serviciilorde ambulan*ă la spitalelecareîngrijescpacien*iCOVID.În aceste unită*i medicalevorfievalua*iclinic,printes-

te de laborator, și, dacă seconsideră necesar, li se vafaceoexaminareradiologicăpulmonarăsauexamencom-puter tomografic. Pacien*iisimptomaticicuformemediisauseverevorfiinterna*icuacordul lor în spitalele defază I sau II, care au în struc-tură sec*ii de terapie inten-sivă, sau în spitale suport, încazulîncarespitaleledefazăIsauIInuausec*iideterapieintensivă,perioadadeinter-nare fiind stabilită de medi-cul curant.Pacien*iicareprezintăse-chele post-COVID-19 dupăexternare vor fi monitori-za*i în continuare atât demedicul de familie, cât și înservicii de specialitate, cucontroale regulate ale fun-c*iilor pulmonare, cardiace,computer tomografie, testde mers și alte investiga*ii

consideratenecesaredeme-diculcurant.După14ziledela data recoltării primuluitest pozitiv pentru pacien*iideclara*i vindeca*i de CO-VID-19, la reintrarea în co-lectivitate nu este necesaravizul epidemiologic și nicisolicitarea unui test negativpentru SARS-CoV-2.
Un pacient cu
rezultat pozitiv nu va
fi retestat 90 de zileOrdinulspunecăpacientulpozitivnumaitrebuieretes-tatRT-PCRtimpde90dezilede la vindecare, cu excep*iapersoanelor cu imunode-presiiseveresauacelorcaredezvoltă simptomatologieclar sugestivă. Dacă retesta-rea totuși se petrece, un re-zultat pozitiv în perioada de90deziledelavindecarenupoateficonsideratonouăin-

fec*ie, cu excep*ia persoa-nelor cu imunodepresii se-vere sau a celor care dez-voltă simptomatologie clarsugestivă. Internareatrebuiesădurezepânăcândsuntîn-deplinite toate criteriile ur-mătoare:celpu*in14ziledela data recoltării primuluitest pozitiv și lipsa febreipentru cel pu*in 72 de ore șiameliorarea simptomatolo-giei.TestareadecontrolRT-PCR se va efectua după în-deplinireacriteriilormaisusmen*ionate. Pacien*ii cu re-zultat pozitiv pentru ARNSARS-CoV-2latestuldecon-trolpotfiexterna*idacăme-diculcurantconsiderăopor-tunpebazacriteriilorcliniceși paraclinice, cu indica*ii deizolareladomiciliusaulalo-ca*ia declarată de persoanăpentruoperioadăstabilitădemedicul curant. Pacien*ii cutest de control negativ pen-tru ARN SARS-CoV-2 suntdeclara*i vindeca*i la exter-nare de către unitatea sani-tară, iar cei cărora li s-a re-comandat izolarea sunt de-clara*ivindeca*idecătreme-diculdefamilie, laîncheiereaperioadei de izolare reco-mandate.În situa*ia în care pacien-tul nu are medic de familie,vindecarea va fi declarată laterminareaperioadeideizo-lare de către medicul cu-rant care a tratat cazul res-pectiv.

Noi prevederi privind
pacien(ii cu Covid-19 Ieri a fost înregistrată o creş-

tere mare a numărului de
pacienţi infectaţi cu SARS CoV-2.
Au fost 99 de pacienţi noi, faţă
de 48 câţi erau miercuri,
numărul dublându-se. Mai grav
de atât, a crescut şi numărul
deceselor. În Argeş a crescut coeficientul infectărilor
cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, ajungând
la 0,98 de la 0, 91, într-o singură zi. La nivel naţional ieri au
fost raportate cu 6.481 mai multe cazuri faţă de ieri. M.SInstitu*ia Prefectului Argeșinfora transmis situa*ia epide-miologică din jude* după cumurmează: persoane aflate în ca-rantinăinstitu*ionalizată:0;per-soane ieșite din carantină insti-tu*ionalizată: 1493; persoaneaflate în izolare/carantină (an-chetă epidemiologică): 1447,dintre care 699 în carantină ladomiciliu și 748 în izolare; per-soane ieșite din izolare/caran-tină (anchetă epidemiologică):13477; persoane internate înspital: 396 (ieri 428); persoaneinternate la ATI: 30 (ieri 31);persoane vindecate: 5714 (ieri5669); persoane diagnosticatepozitiv: 6726 (ieri 6627); cazurinou confirmate, în ultimele 24de ore: 99 (ieri 48); număr tes-te efectuate în spitalele publice:50617 (dintre care 492 în ulti-mele 24 de ore); persoane de-cedate de la începutul pande-miei: 264 (ieri 261).Au avut loc trei decese, de laultimaraportare, la:ofemeie,90

de ani, cu comorbidită*i: HTA,AVC ischemice repetitive, tul-burare organică de personali-tate, hemiplegie stânga rezi-duală; o femeie, 80 de ani, cu co-morbidită*i: HTA, diabet zaha-rat tip II, insuficien*ă renalăcronică,obezitate,cardiopatieis-chemică cronică; un bărbat, 79ani, cu comorbidită*i: diabet za-harat tip II, Parkinson.Până astăzi, 29 octombrie, peteritoriul României, au fost con-firmate 229.040 de cazuri depersoane infectate cu noul co-ronavirus (COVID – 19).163.852 de pacien*i au fostdeclara*i vindeca*i.
În urma testelor efectuate
la nivel na(ional, fa(ă de ul-
tima raportare, au fost în-
registrate 6.481 cazuri noi

de persoane infectate cu
SARS – CoV - 2 (COVID –
19), acestea fiind cazuri

care nu au mai avut ante-
rior un test pozitiv.

Creştere mare a numărului de
pacienţi infectaţi


