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Sorina Honţaru, director al
Direcţiei de Sănătate

Publică Argeş a fost
confirmată cu virusul SAR
CoV-2. Aceasta se află
internată. M.S.Rezultatultestuluipozitivavenitpentru Sorina Honţaru după celuni, participase la o şedinţă, în ca-drulPrefecturiiArgeş.LaşedinţăauparticipatprefectulEmanuelSoare,

directoridespitaleCOVIDşimedici.Acum toţi cei care au venit în con-tactcudirectorulDSPArgeşvortre-bui să se testeze. Deşi nu se simterău, Sorina Honţaru a ales să se in-terneze, fiind sub supravegheremedicalălaSecţiaInfecţioasedinca-drul Spitalului Judeţean de Urgen-ţăPiteşti. Dinspitalaceastavacon-tinuasăîşicoordonezeactivitateacâtîi va permite starea de sănătate.
Târgul de chilipi-

ruri din Lerești
rămâne deschis
doar pentru activi-
tă'i de comerciali-
zare produselor
agro-alimentare. De
câ'iva ani târgul este
ca o mană cerească
pentru muscelenii şi
argeşenii cu posibi-
lităţi materiale
reduse şi nu numai.

B.RaduÎn fiecare sâmbătă,târguleraluatcuasaltdemii de oameni. Aici pu-teau găsi, haine secondhand, oulet sau nou-nouţe. Electrocasnice şielectronice la mâna adoua, cauciucuri pentrumaşini, bijuterii noi dar

şi vintage.Acumrămâne deschisdoar pentru pro-ducătoriicubrân-zeturi, pastramă,cârnaţi,miere,etc.Comercianţii cufructe rămân şi eiîn peisaj, cu mere,pere,gutui,prune,multe fructe desezonşimust.”În-cepând cu data de09.11.2020, activitateaTârgului săptămânal Voinești se suspendă, înincintaloca/ieifiindper-misă exclusiv desfășu- rarea activită/ilor de co-mercializare a produ-selor agro-alimentare,

cu respectarea legi-sla/iei în vigoare îndomeniul comer-cializării produse-lor si în domeniulprotec/iei consu-matorilor, precumsi respectarea legi-sla/iei privind mă-surile de prevenireși limitare a îmbol-năvirilor cu SARS –CoV-2”,esteanunţulad-ministraţiei locale dincomuna Lereşti.

Iar creşte umărul pacienţilor cu COVID-19!Numărulcazurilordecoronavirusacrescutdinnou, în24 de ore, ajungând, ieri, la 188, faţă de 125 câte au fostraportatemarţi.Şinumăruldeceseloracrescutfaţădeul-tima raportare ajungând la 292, de la declanşarea pan-demiei.Lanivelnaţionalaufost înregistrateieri,9.799ca-zuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2.După cum anunţa Institu/ia Prefectului Argeș, situa/iaepidemiologică din jude/ se prezenta astfel:-persoane aflate în carantină institu/ionalizată: 1;-persoaneieșitedincarantinăinstitu/ionalizată:1.493;-persoane aflate în izolare/carantină (anchetă epide-miologică): 3.592, dintre care 1.561 în carantină la do-miciliu și 2.031 în izolare;-persoane ieșite din izolare/carantină (anchetă epi-demiologică): 15.438;-persoane internate în spital: 455 (ieri 499);-persoane internate la ATI: 40 (ieri 36);-persoane vindecate: 6.567 (ieri 6.435);-persoane diagnosticate pozitiv: 8.890 (ieri 8.702);-cazuri nou confirmate, în ultimele 24 de ore: 188 (ieri125);-numărtesteefectuateînspitalelepublice:55.578(din-tre care 591 în ultimele 24 de ore);-persoanedecedatedelaînceputulpandemiei:292(ieri289).Ultimeletreideceseînregistrateînjudeţulnostruausur-venit launbărbat,de69anibolnavde:diabetzaharatde-compensat, insuficien/ă cardiacă cls. IV, boală renală se-veră, fibrila/ie paroxistică, hemoragie digestivă; un băr-bat,de68anicaresufereade:diabetzaharattipII,secheleAVC, HTA arteroscleroză, demen/ă mixtă; la o femeie, de55 ani, cunoscută cu comorbidită/i: diabet zaharat tip II,obezitate.Coeficientul infectărilorcumulate la14zile,ra-portate la 1.000 de locuitori este de 2,79 pentru judeţulArgeş. Pânăieri,11noiembrie,peteritoriulRomâniei,aufost confirmate 324.094 de cazuri de persoane infecta-tecunoulcoronavirus(COVID–19). 218.086depacien/iau fost declara/i vindeca/i. În urma testelor efectuate lanivelna/ional, fa/ădeultimaraportare,aufostînregistrate9.799 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avutanterior un test pozitiv. M.S.

Directorul DSP Argeş are
coronavrius!

La Lerești,

Târg deschis doar pentru
produse agro-alimentare


