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La sediul Institu0iei Pre-fectului s-a desfășurat oședin0ăoperativălacareauparticipat prefectul, Ema-nuel Soare, directorul Di-rec0iei de Sănătate PublicăArgeș, Sorina Hon0aru, di-rectoriimedicaliaispitale-lorCOVIDdinjude0,medici,reprezentan0iaiConsiliuluiJude0ean Argeș și primari.„Principalele liniidediscu-0ie au fost eficientizareaprocesului de raportare a

cazurilor confirmate, ana-lizarea posibilită0ilor de acreștenumărulpaturilorcuacces la oxigen, suplimen-tarea locurilor la ATI și co-optarea de medici rezi-den0i care să completezeactivitatea medicilor spe-cialiști. În urma discu0iiloraufoststabilitedirec0iile încare se va ac0iona în pe-rioada imediat următoa-re, respectiv: demarareaprocedurilor de creștere a

paturilorcuacceslaoxigenînspitaleleCâmpulung,Le-ordeni și Mioveni și coop-tarea a 6 medici, 3 specia-liști și 3 reziden0i cu ajuto-rul cărora s-ar putea ope-ra0ionaliza cele 10 paturiATI disponibile la spitalulMioveni. Înacestsens, lavi-deoconferin0a desfășura-tă în cursul zilei de luni, cuparticiparea primului-mi-nistru, Ludovic Orban, și aministrului sănătă0ii, Nelu

Tătaru, prefectul EmanuelSoare a solicitat sprijinulacestorapentru cooptareacelor 6 medici necesari învederea opera0ionalizăriilocurilor la ATI din spitalulMioveni. De asemenea, încadrulvideoconferin0eis-aanalizat și oportunitateade a aduce un al doilea tirATI înjude0ulArgeș, laspi-talul Mioveni, tir ce ar pu-teafunc0ionatotprinapor-tul celor 6 medici aminti0imai sus. În acest fel, în ju-de0ul nostru s-ar putea su-plimenta locurile la ATI cu22 de paturi foarte nece-sare în acest moment”, aanunţat biroul de presă alPrefecturii Argeş.

Veste dramatică ieri, de la
Prefectura Argeş! Nici mai

mult, nici mai puţin, de 6
persoane infectate cu SARS
CoV-2 au decedat de la ultima
raportare, mai exact, în 24 de
ore. De asemenea, în acelaşi
interval au fost înregistrate
125 cazuri noi de
coronavirus. Coeficientul
infectărilor cumulate la 14
zile, raportate la 1.000 de
locuitori, este de 2,72 în
jude*ul nostru. M.S.
Institu*ia Prefectului Argeș

informa că, situa*ia epidemio-
logică din jude* se prezenta ast-
fel:-persoane aflate în carantină in-stitu0ionalizată: 1;-persoaneieșitedincarantinăin-stitu0ionalizată: 1.493;-persoane aflate în izolare/ca-rantină (anchetă epidemiologică):3.129, dintre care 1.151 în caran-tină la domiciliu și 1.978 în izolare;-persoane ieșite din izolare/ca-rantină (anchetă epidemiologică):15.118;-persoane internate în spital:499 (ieri 501);-persoane internate la ATI: 36(ieri 40);-persoane vindecate: 6.435 (ieri6.369);-persoane diagnosticate pozitiv:8.702 (ieri 8.577);-cazuri nou confirmate, în ulti-mele 24 de ore: 125 (ieri 159);-număr teste efectuate în spita-lelepublice:54.987(dintrecare510

în ultimele 24 de ore);-persoane decedate de la înce-putul pandemiei: 289 (ieri 283).Până ieri, 10 noiembrie, pe teri-toriul României, au fost confirma-te 314.295 de cazuri de persoaneinfectate cu noul coronavirus (CO-VID – 19). 211.408 pacien0i au fostdeclara0i vindeca0i. În urma teste-lor efectuate la nivel na0ional, fa0ăde ultima raportare, au fost înre-gistrate 7.304 cazuri noi de per-soane infectate cu SARS – CoV – 2(COVID – 19), acestea fiind cazuricarenuaumaiavutanterioruntestpozitiv.
Iată mai jos, situaţia deceselor

din judeţul nostru:Deces – 284: femeie, 83 ani. Co-morbidită0i: insuficien0ămultiplădeorgane, bronhopneumonie croni-că obstructivă, insuficien0ă renală,sechele AVCDeces – 285: bărbat, 52 ani. Co-morbidită0i: diabet zaharat tip II,obezitate morbidă, insuficien0ă re-nală cronică, HTA;Deces- 286: femeie, 80 ani. Co-morbidită0i: diabet zaharat, insu-ficien0ă cardiacă cls. III NYHA, boa-la Parkinson;Deces – 287: bărbat, 47 ani. Co-morbidită0i: diabet zaharat tip II,obezitate, colita clostridium difici-le;Deces – 288: bărbat, 71 ani. Co-morbidită0i: diabet zaharat tip II,HTA, boală coronariană ischemică;Deces – 289: bărbat, 71 ani. Co-morbidită0i: insuficien0ămultiplădeorgane, boală renală cronică, HTA

Şase decese de coronavirus în 24 de ore!

Prefectul cere suplimentarea
locurilor din spitale COVID!
Ca urmare a numărului tot mai

mare de pacien*i infecta*i cu
COVID-19, în jude*ul nostru sunt
foarte puţine paturi libere în
spitalele care tratează pacien*i
infecta*i. Prefectul Emanuel Soare i-
a convocat pe directorii de spitale,

de la Direc*ia de Sănătate Publică,
medici și primari, discutând despre
majorarea numărului de paturi.
Prefectul a cerut să fie adus în Argeș
un al doilea tir ATI și transferul a 6
medici care să se ocupe de pacien*ii
infecta*i cu SARS CoV-2. M.Sandu


