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Potrivitunuidocumentdin cadrul ComitetuluiJude*ean pentru Situa*iide Urgen*ă Argeș, sunt15 localită*i în care inci-den*a cazurilor cumulateînultimele 14zile la 1000de locuitori este de peste3. Printre acsetea de nu-mără și orașele Pitești șiTopoloveni,CurteadeAr-

geș și Ștefănești. Dumi-nică aceste localită*i erau:
Şuici – 23,98 la 1000

de locuitori
Tigveni – 20.31
Morărești – 16.78
Suseni – 5.43
Moșoaia – 4.51
Pitești – 4.48
Bradu – 3.79
Mărăcineni – 3.66
Cicănești – 3.43
Topoloveni – 3.33
Mioarele – 3.22
Ștefănești – 3.19
Curtea de Argeș –

3.07
Aninoasa – 3.07
Bascov – 3.04

Institu*ia Prefectului Argeș infor-mează că, potrivit datelor furnizate deDirec*ia de Sănătate Publică, situa*iaepidemiologică din jude* se prezintăastfel:-persoane aflate în carantină insti-tu*ionalizată: 1;-persoane ieșite din carantină in-stitu*ionalizată: 1493;-persoane aflate în izolare/caranti-nă (anchetă epidemiologică): 2791,dintre care 866 în carantină la domi-ciliu și 1925 în izolare;-persoane ieșite din izolare/caran-tină (anchetă epidemiologică): 14676;-persoane internate în spital:501(ieri 480);-persoane internate la ATI: 40 (ieri40);-persoane vindecate: 6369 (ieri6317);-persoane diagnosticate pozitiv:8577 (ieri 8419);-cazuri nou confirmate, în ultimele24 de ore: 159 (ieri 211);-persoane decedate de la începutulpandemiei: 283 (ieri 281).-număr de teste efectuate în spita-lepublice54.477(dintrecare192înul-timele 24 de ore și 778 de la ultima ra-portare).Decesul 280 a survenit la un bărbatde 76 ani, care avea diabet zaharat tipII, HTA, cardiopatie ischemică, insufi-

cien*ă cardiacă congestivă;Decesul 281 a fost înregistat la o fe-meie de 77 ani, cunoscută cu HTA;Decesul 282 a fost al unei femei de73 ani la care au fost consmnate ur-mătoarele comorbidită*i: HTA de-compensată, diabet zaharat, hepatităcronică;Decesul 283 este la un bărbat de 86ani care suferea de diabet zaharat tipII, insuficien*ărenalăcronică,obezitate.Până ieri, 9 noiembrie, pe teritoriulRomâniei, au fost confirmate 306.991decazuridepersoaneinfectatecunoulcoronavirus (COVID – 19).206.793depacien*iaufostdeclara*ivindeca*i.În urma testelor efectuate la nivelna*ional, fa*ă de ultima raportare, aufost înregistrate 3.240 cazuri noi depersoane infectate cu SARS – CoV – 2(COVID – 19), acestea fiind cazuricarenuaumaiavutanterioruntestpo-zitiv.

Deși autorită-ile nu fac publice datele, se pare că
15 localită-i din jude-ul Argeș au depășit

coeficientul de 3 privind rata de infectae în ultimele
14 zile la 1.000 de locuitori. Astfel acestea se află
sub cod roșu. Dacă numărul pacien-ilor infecta-i
vor continua să crească, ar putea fi instituită
carantină zonală. Tocmai de aceea cetă-enii sunt
sfătui-i să respecte cu stricte-e măsurile de
prevenire a îmbolnăvirii. Asta cu atât mai mult, cu
cât în spitalele din Argeș nu mai sunt locuri pentru
pacien-ii infecta-i cu SARS CoV-2. M.Sandu

4 orașe și 11 comune afectate de coronavirus

15 LOCALITĂ�I au
intrat sub cod roșu

A crescut numărul deceselor
la pacien-i cu COVID-19!
Pentru jude-ul Argeș au fost raportate ieri, 159 cazuri noi de

coronavirus, cu 52 mai pu-ine fa-ă de duminică., atunci când erau
înregistrate 211 cazuri. Vestea proastă este că au fost înregistrate mai
multe decese, în acest week-end fiind patru pacien-i infecta-i cu SARS
CoV-2, care au fot învinși de boală. M.S.


