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6 luni de Pedibus: peste 200 de
voluntari au însoțit până acum
copiii care merg pe jos la școală
Pedibus-urile pornesc în
fiecare dimineață din cinci
puncte ale oraşului. De aici,
voluntarii împărțiți pe grupe, preiau copiii. Grupurile
se măresc din stație în stație,
iar întâlnirea finală este în
parcul Elisabeta. Acolo urmează o regrupare, pe unităţi de învăţământ și se continuă deplasarea până la
aceasta. În aceste șase luni
au fost înmulțite și stațiile
de pe traseele Pedibus-ului,
în funcție de cerere și necelll pag.4
sități.

Secția de Neonatologie de la
SJU, decorată cu baloane
mov de Ziua Mondială
a Prematurității
Anual, la Spitalul din Sfântu Gheorghe se nasc prematur
lll pag.4
peste 80 de copii

Comunele Sita Buzăului și Sânzieni au depus cereri
de finanțare însumate la peste 110 milioane de lei
la programul „Anghel Saligny”
Valoarea totală a cererilor de finanțare depuse de
Primăria Sita Buzăului la Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” se ridică la 138 de milioane
de lei și vizează șase proiecte pe care ar vrea să le

COVID-19:
Au fost raportate
56 de cazuri noi
miercuri în județ

facebook.com/covasnamedia

Măsuri pentru simplificarea
interacţiunii cu contribuabilii
la Direcţia Finanţelor Publice
lll pag.3
Sfântu Gheorghe

realizeze cu bani de la guvern. Și Primăria Sânzieni
a trimis șapte cereri de finanțare, a căror valoare
totală însumează peste 113,6 milioane de lei.
lll pag.5

Etichete de apă minerală
vechi reunite într-o „colecţie
de poveste”, pe site-ul Muzeului
pag.8
Carpaţilor Răsăriteni
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De marți până miercuri au fost efectuate 262 de teste. În aceeași perioadă
de timp, 95 de pacienți s-au vindecat,
însă 3 persoane au pierdut lupta cu această boală, conform Prefecturii Covasna.

Accident grav la Chilieni;
două tinere au fost rănite
Autoturismul, condus de o tânără în vârstă de 20 de ani, a părăsit partea carosabilă
și a intrat în coliziune frontală cu un ciot
de arbore și un gard. Șoferița a fost rănită
ușor, dar pasagera sa, o tânără de 19 ani a
lll pag.3
fost rănită grav.
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Numărul pacienților COVID internați la Spitalul Județean, în scădere
Rămâne constant, din păcate, numărul bolnavilor în stare critică de la Terapie Intensivă, secție care în continuare este plină
Bilanțul de miercuri, 17 noiembrie a.c., arată
că numărul pacienților COVID-19 care au nevoie
de sprijinul medicilor de la Spitalul Județean de
Urgență (SJU) Covasna este în scădere față de săptămâna trecută. La această dată, la ora de referință
13:00, la SJU erau 56 de pacienți COVID internați,
în vreme ce în urmă cu o săptămână erau 78. Rămâne constant, din păcate, numărul bolnavilor în
stare critică de la Terapie Intensivă, secție care în
continuare este plină.
„Astăzi, la ora de referință 13:00, în spital se află 3 pacienți suspecți de infecția cu virusul SARS-CoV-2 și 56
pacienți la care s-a identificat prezența noului coronavirus
în organism.

Pe secția de Infecțioase COVID sunt tratați 40 pacienți
(un pacient din grupa de vârstă 0-9 ani), dintre care
numai 4 sunt vaccinați. 98% dintre pacienţi sunt în stare
gravă.
Un număr de 4 pacienți, toţi adulţi, sunt tratați pe
secția de Chirurgie COVID. Împărțirea cazurilor pe specialități se prezintă în felul următor: 1 chirurgie vasculară,1
chirurgie generală, 1 urologie, 1 obstetrică-ginecologie.
La Terapie Intensivă se află 12 pacienţi infectaţi, nici
unul vaccinat. Toți pacienții sunt în stare critică, 9 dintre
aceştia fiind neintubați iar 3 sunt intubați.
În perioada 10 - 17 noiembrie 2021, orele 13:00, s-au
externat 33 pacienți care au fost tratați cu diagnosticul
COVID-19. Tot în această perioadă au fost 19 decese

asociate infecției cu virusul SARS-CoV-2, fiind vorba despre
pacienţi cu vârste între 51 şi 85 de ani (17 din județul Covasna, 2 din județul Brașov). Doi dintre pacienții decedați
erau vaccinați”, se arată în comunicatul de presă trimis
miercuri de Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe.
În urmă cu două săptămâni, mai exact în 3 noiembrie,
la SJU erau internați 86 de pacienți COVID-19.
La nivel județean, statistica de miercuri arată că
sunt 803 cazuri active înregistrate. Și incidența la nivel
de județ este în scădere, la data de 17 noiembrie fiind
3,54/1000 pentru județul Covasna, de la 4,97, cât era
în urmă cu o săptămână. Atunci erau 1.127 de cazuri
active.
 Iulia Drăghici – Taraș

