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„Din discuţiile pe 
care le-am avut cu 
ministrul Sănătăţii, 
în luna ianuarie ar 
trebui să sosească 
primele doze de vac-
cin. Acestea sunt des-
tinate personalului 
medical. Apoi vor fi 
vaccinate persoane-
le în vârstă de peste 
60 de ani, cred eu, 
în lunile februarie- 
martie. În luna apri-
lie se prognozează 
începerea vaccinării 
generale către popu-
laţie. Pentru persoa-
nele care doresc să 
se vaccineze dar nu 
se pot deplasa, am 
solicitat trei carava-

ne mobile. Acestea 
vor merge la centre-
le de permanenţă şi 
la persoanele nede-
plasabile. În şedinţa 
Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Ur-
genţă de astăzi (n.r. 
ieri) vor fi stabilite 
un comitele judeţene 
şi locale  care vor co-
ordona procesul de 
vaccinare”, a declarat 
prefectul Emanuel 
Soare.   

În cadrul Comite-
tului pentru Situaţii 
de Urgenţă Argeş în 
hotărârea nr. 62 din 
09.12.2020  au fost 
aprobate centrele 
de vaccinare pentru 

campania de imu-
nizare a populaţiei 
din judeţul Argeş, 
împotriva COVID-19, 
potrivit anexei care 
face parte integrată 
hotărâre.

În Argeş au fost 
stabilite 14 centre 
de vaccinare după 

cum urmează:
-Piteşti 3 bule-

vardul Eroilor nr. 
26-28

-Câmpulung 1 

strada Doctor Cos-
tea nr. 9

-Curtea de Argeş 
1 bulevardul Basa-
rabilor nr 28A

-Mioveni 1 Spita-
lul Orăşenesc Mio-
veni

-Costeşti 1, Po-
liclinica Costeşti 
Strada Pieţei.

-Ştefăneşti 1 stra-
da Coasta Câmpulu-
lui  nr. 42

-Bârla 1 Sat Mo-

zăceni Vale nr. 1
-Boteni 1 centrul 

de permanenţă Va-
lea Argeşului

-Bradu 1 Baza 
sportivă

-Miceşti 1 Dis-
pensar uman sat 
Miceşti

-Mărăcineni 1 
Centrul de Perma-
nenţă sat Argeşelu,

-Topoloveni 1 
Strada Parcului nr 
9.

153 cazuri noi de coronavirus!
Ieri au fost raportate 153 cazuri noi de coronavirus 
în judeţul Argeş, mai puţine cu 23 faţă de miercuri 

când erau 176. Alţi trei argeşeni infectaţi au decedat 
în ultimele 24 de ore, numărul total al pierderilor 

omeneşti în această pandemie ajungând la 478. 
Cea mai mare creştere a numărului deceselor, a fost 

înregistrată începând din data de 11 decembrie, fiind 
zile în care au fost raportate şi 13, respectiv 12 decese 

în 24 de ore. Instituţia Prefectului Argeş informa 
ieri, că situaţia epidemiologică din judeţ se prezintă 

astfel: persoane aflate în carantină instituţionalizată: 
0; persoane ieşite din carantină instituţionalizată: 

1.498; persoane aflate în izolare/carantină (anchetă 
epidemiologică): 3.921, dintre care 1.526 în carantină 

la domiciliu şi 2.395 în izolare; persoane ieşite din 
izolare/carantină (anchetă epidemiologică): 30.709; 

persoane internate în spital: 400 (ieri  471); persoane 
internate la ATI: 48 (ieri 46); persoane vindecate: 

14.302 (ieri 13.987); persoane diagnosticate pozi-
tiv: 17.175 (ieri 17.022); cazuri nou confirmate, în 
ultimele 24 de ore: 153 (ieri 176); număr de teste 
efectuate în spitalele publice: 71.190 (dintre care 
373 în ultimele 24 de ore); persoane decedate de 

la începutul pandemiei: 478 (ieri 475). Referitor la 
cele 3 decee Prefectura Argeş a transmis. Deces 476: 
Bărbat, 49 de ani, cu comorbidităţi: obezitate: Deces 

477: Bărbat, 82 de ani, cu comorbidităţi: leucemie 
limfoblastică, HTA esenţială, cardiopatie ischemică 

cronică, fibrilaţie atrială cronică, insuficienţă renală 
cronică, AVC sechelar Deces 478: Bărbat, 60 de ani, 
cu comorbidităţi: diabet zaharat tip II. Coeficientul 
infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 

de locuitori era de 3,52, în Argeş. Până astăzi, 17 
decembrie, pe teritoriul României, au fost confirma-

te 577.446 de cazuri de persoane infectate cu noul 
coronavirus (COVID – 19). 477.139 de pacienţi au fost 
declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel 
naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 
5.697 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV 
– 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai 

avut anterior un test pozitiv.  M.Sandu

În Argeş,

14 centre de vaccinare 
împotriva COVID-19
Din luna ianuarie ar trebui să înceapă 

campania de vaccinare împotriva 
virusulului COVID-19. La nivel judeţean au 
fost stabilite centrele destinate campaniei. 
Primele doze de imunizare vor ajunge la 
personalul medical şi la persoane a căror 
vârstă este de peste 60 de ani. Potrivit es-
timărilor, în luna aprilie a anului viitor ar 
putea fi demarată campania de vaccinare 
generală către populaţie.  M.Sandu


