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În jude4ul nostru 41
de localită4i au de-

pășit rata de infecta-
re 3 la mia de locui-
tori. În toate acestea
se impun restric4ii
privind activită4ile cu
publicul, restaurante
sau baruri. M.S.Iată mai jos, lista com-pletă. Institu)ia Prefec-tului Argeș informeazăcă rata de inciden)ă cum-ulată la nivelul jude)uluiestede4,42la1000delo-cuitori în ultimele 14 zile.Calcululrateideinciden)ăeste realizat de către Di-rec)ia de Sănătate Publi-că Argeș. Localită)ile dinjude) unde rata de inci-den)ă a depășit pragulde 3 la 1000 de locuitori

înultimele14zilesuntur-mătoarele:
- CUCA -9.23
- MOŞOAIA -7.93
- DOBREŞTI -7.86
- BRADU -7.55
- MUNICIPIUL PI-
TEŞTI -6.85
- ORAŞ TOPOLOVENI
-6.58
- MIOARELE -6.46
- MUNICIPIUL CÂM-
PULUNG -6.10
- ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI -
5.94
- BASCOV -5.94
- PRIBOIENI -5.72
- TEIU -5.38
- MĂRĂCINENI -5.24
- ALBOTA -
5.17

- ORAŞ MIOVENI -
4.96
- BOTENI -
4.81
- RUCĂR-4.65
- BUGHEA DE JOS -
4.57
- POIENARII DE
ARGEŞ -4.10
- HÂRSEȘTI -4.09
- LUNCA CORBULUI -
4.01
- GODENI -3.95
- STÂLPENI -3.87
- MERIŞANI -3.84
- BUDEASA -3.83
- ORAŞ COSTEŞTI
-3.82
- CĂLDĂRARU -3.72
- SĂPATA -
3.68

- POIANA LACULUI -
3.62
- SCHITU GOLEŞTI -
3.50
- DRĂGANU -3.46
- LEREŞTI -
3.41
- UDA -3.39
- BELEŢI-NEGREŞTI -
3.37
- ROCIU -3.35
- BUGHEA DE SUS -
3.24
- STOLNICI -3.22
- MUNICIPIUL CUR-
TEA DE ARGEŞ -
3.18
- CĂTEASCA -3.17
- CETĂŢENI -3.15
- MICEŞTI -3.11.

Situaţie îngrijo-
rătoare la pacienţi

infectaţi cu Sars CoV-
2 unde numărul
deceselor creşte într-
un ritm alert de la o
zi la alta. Dacă luni au
fost raportate cinci
decese, ieri au fost
înregistrate 9 alte
decese, în Argeş.
Numărul cazurilor
noi de coronavirus
este de 185, mai puţin
ca luni când erau 175
de cazuri noi. Coefi-
cientul infectărilor
cumulate la 14 zile,
raportate la 1.000 de
locuitori este de 4,42
în Argeş. M.S.Institu)ia Prefectuluianunţaiericăsitua)iaepi-demiologică din jude) seprezintă astfel: persoaneaflate în carantină insti-tu)ionalizată: 0; persoaneieșite din carantină insti-tu)ionalizată: 1.498; per-soane aflate în izola-re/carantină(anchetăepi-demiologică): 4.633, din-tre care 1.690 în caranti-nă la domiciliu și 2.943 înizolare; persoane ieșitedinizolare/carantină(an-chetă epidemiologică):27.377; persoane inter-nate în spital: 466 (ieri480); persoane internatela ATI: 42 (ieri 46); per-

soane vindecate: 12.153(ieri 11.822); persoanediagnosticate pozitiv:15.529 (ieri 15.343); ca-zuri nou confirmate, înultimele 24 de ore: 186(ieri 175); număr testeefectuate în spitalele pu-blice: 67.607 (dintre care527 în ultimele 24 deore); persoane decedatede la începutul pande-miei: 433 (ieri 424).Iată informaţii despredecesele raportate în ul-timel 24 de ore. Deces425: Bărbat, 67 de ani, cucomorbidită)i: insuficie-n)ă renală cronică; Deces426: Bărbat, 53 de ani, cucomorbidită)i: boală pul-monară obstructivă cro-nică; Deces 427: Bărbat,68 de ani, cu comorbidi-tă)i:HTA;Deces428:Băr-bat, 67 de ani, cu comor-bidită)i: HTA; Deces 429:Bărbat, 70 de ani, cu co-morbidită)i: carcinombronhopulmonar cu me-tastaze suprarenale;Deces 430: Bărbat, 84de ani, cu comorbidită)i:

diabet zaharat tip II, AVCsechelar, HTA, neoplasmvezică urinară;Deces 431: Femeie, 57de ani, cu comorbidită)i:diabet zaharat tip II, car-diopatie ischemică cro-nică;Deces 432: Femeie, 47de ani, cu comorbidită)i:diabet zaharat tip II, HTA;Deces 433: Femeie, 83de ani, cu comorbidită)i:HTA esen)ială, AVC se-chelar, boală Alzheimer.Până ieri, 8 decembrie,pe teritoriul României, aufost confirmate 524.675de cazuri de persoane in-fectate cu noul coronavi-rus (COVID – 19).416.797 de pacien)i aufost declara)i vindeca)i.
În urma testelor efec-

tuate la nivel na�ional,
fa�ă de ultima raporta-
re, au fost înregistrate
7.439 cazuri noi de per-
soane infectate cu SARS
– CoV – 2 (COVID – 19),
acesteafiindcazuricare
nu au mai avut anterior
un test pozitiv.

Val de decese la pacienţi cu coronavirus

Localită4ile cu cea mai mare
rată de infectare COVID-19


