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Aceastavadurapânăpe 18decembrie2020,iar cei care doresc să sealăture campaniei potdona alimente pentrumasa de Crăciun, dul-
ciuri, haine și jucării,la sediul Centrului Cul-tural din str. Aleea Înv.AlexandruPopescu.Nr.5,Mioveni,delunipânăjoi, în intervalul orar

8.00-16.00, iar vineriîntreorele8.00–14.00.Este important ca hai-nele și jucăriile să fienoi(puseînpungi)șisăaibăoetichetăcudetaliidespre vârsta benefi-ciarului.(Exemplu: hai-ne băiat 10 ani).
Campania se
va desfășura
cu respecta-
rea tuturor

condi'iilor de
siguran'ă im-
puse de con-

textul epi-
demiologic.

Potrivit ultimei
raportări,

privind cazurile noi
de coronavirus din
judeţul Argeş se
înregistrează o
creştere faţă de ziua
precedentă. Astfel,
joi au fost 238 de
pacienţi infectaţi cu
SarsCoV-2, cu 49 mai
mulţi faţă de
miercuri când erau
189 pcien'i noi. O
altă veste proastă
este aceea că au avut
loc alte patru decese
la persoane infectate
cu COVID-19. M.S.Institu.ia PrefectuluiArgeș anunţa ieri că si-tua.iaepidemiologicădin

jude. se prezintă astfel:-persoane aflate în ca-rantină institu.ionaliza-tă: 0;-persoane ieșite dincarantină institu.ionali-zată: 1.498;-persoaneaflateînizo-lare/carantină (anchetăepidemiologică): 4.292,dintre care 1.572 în ca-rantină la domiciliu și2.720 în izolare;-persoane ieșite dinizolare/carantină (an-chetă epidemiologică):

28.582;-persoane internate înspital: 453 (ieri 453);-persoane internate laATI: 44 (ieri 41);-persoane vindecate:12.794 (ieri 12.526);-persoane diagnosti-cate pozitiv: 15.956 (ieri15.718);-cazuri nou confirma-te, în ultimele 24 de ore:238 (ieri 189);-număr teste efectua-te în spitalele publice:68.494 (dintre care 511

în ultimele 24 de ore);-persoanedecedatedela începutul pandemiei:442 (ieri 438).Toţi cei patru pacineţidecedaţi sufereau deafecţiuni grave.Deces 439: Femeie, 81de ani, cu comorbidită.i:HTA, cardiopatie ische-mică cronică;Deces 440: Bărbat, 62de ani, cu comorbidită.i:tumoră pulmonară ope-rată;Deces 441: Bărbat, 76

de ani, cu comorbidită.i:TBC pulmonar sechelar,cardiopatie ischemicăcronică, fibrila.ie atrialăcronică;Deces 442: Bărbat, 61de ani, cu comorbdită.i:

cardiopatie ischemicăcronică, fibrila.ie atrialăcronică, HTA esen.ială.Coeficientul infectări-lorcumulatela14zile,ra-portate la 1.000 de lo-cuitori era ieri de 4,16 în

judeţul Argeş.Până ieri, 10 decem-brie, pe teritoriul Româ-niei, au fost confirmate539.107 cazuri de per-soane infectate cu noulcoronavirus (COVID –19).434.679 de pacien.iau fost declara.i vinde-ca.i.În urma testelor efec-tuate la nivel na.ional,fa.ă de ultima raportare,aufost înregistrate7.067cazuri noi de persoaneinfectate cu SARS – CoV–2(COVID–19),acesteafiind cazuri care nu aumai avut anterior un testpozitiv.

Încă 26 mii vaccinuri
antigripale gratuite,

în ArgeşÎn această săptămâna Direcţia deSănătate Publică-Argeş a mai pri-mit 26.180 de doze vaccin anti-gripal. Acestea urmează să fie dis-tribuite medicilor de familie dinjudeţ. De la începutul sezonuluigripal până în prezent în Argeş s-au primit 79.750 doze de vaccinantigripal pentru vaccinarea anti-gripală gratuită a persoanelorcare se încadrează în grupele derisc: # personal medical # per-soane instituţionalizate # persoa-ne aflate în evidenţă cu boli cro-nice # gravide şi # persoane cuvârsta peste 65 de ani. S.M.

O nouă creştere a numărului de
cazuri de COVID-19!

Campanie umanitară
de Crăciun, în Mioveni

Primăria orașului, Consiliul Local și
Centrul Cultural Mioveni au lansat

campania umanitară în sprijinul copiilor cu
o situa'ie materială precară - ”Moș Crăciun
vine și la tine!”. S.M.


