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Săptămânal, medicii de la SJU
Covasna diagnostichează câte
un caz nou de cancer în zona
feței sau gâtului
Sfaturile specialiștilor și care sunt simptomele care ar trebui să îi ducă
pe covăsneni la control
Săptămânal, medicii Spitalului Județean de Urgență
(SJU) „Dr. Fogolyán Kristóf ”
Sfântu Gheorghe depistează
câte un caz nou de tumoare
situată în zona capului sau
gâtului, ceea ce înseamnă
aproximativ 60 de noi astfel
de diagnostice pe an, a spus
miercuri, într-o conferință
de presă, medicul specialist
ORL, dr. Barabás Márta.
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Încă 47 de cazuri
noi de COVID-19
înregistrate
miercuri în județ
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Peste 50 de pacienți COVID
internați la SJU Covasna
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Noutăți despre cea mai
importantă lucrare
derulată de Gospodărie
Comunală în orașul Covasna
Operatorul Regional Gospodărie Comunală transmite că speră
să finalizeze lucrarea de înlocuire
a conductei de pe strada Iustinian
Teculescu din Covasna, cea mai
importantă investiție a firmei în
oraș, anul acesta.
În prezent, lucrările au fost finalizate pe 350 de metri din tronsonul
total de 500 de metri, iar înlocuirea
uneia dintre conducte se va finaliza
în următoarele două săptămâni. Şi
lucrările de înlocuire a celeilalte
conducte de presiune pot fi începute,
în contextul în care materialele necesare au sosit săptămâna trecută,
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informează firma.

Spitalul Judeţean de Urgenţă
din Sfântu Gheorghe, în finala
Romanian Healthcare
Awards 2021
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof ” din Sfântu
Gheorghe a intrat în finala celei de a doua ediţii a Romanian Healthcare
Awards, cea mai amplă competiţie dedicată medicilor, echipelor medicale şi spitalelor din ţară, al cărei scop este să identifice şi să
aprecieze exemplele de bună practică din sistemul medical românesc,
reuşitele individuale, dar şi cele de echipă, a anunţat miercuri, conlll pag.8
ducerea instituţiei.

Urs accidentat mortal pe DN13E,
în zona Câmpu Frumos lll pag.3
Autoutilitară încărcată
cu mobilier, cuprinsă
de flăcări pe drum
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Două femei și un minor, victime
într-un accident între Sânzieni
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și Petriceni

Se caută tânărul antreprenor
covăsnean al anului 2020!
Cum se fac înscrierile
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A crescut gradul de vaccinare al angajaților din instituțiile de învățământ covăsnene
Procentele de vaccinare în rândul angajaților
din instituțiile de învățământ covăsnene a crescut,
conform centralizărilor făcute de Inspectoratul
Școlar Județean (IȘJ) Covasna, redate într-un comunicat de presă trimis miercuri redacției Observatorul de Covasna.
„Inspectoratul Școlar Județean Covasna a centralizat
în data de 22.11.2021 datele transmise de unitățile de
învățământ preuniversitar din județul Covasna referitoare
la numărul angajaților vaccinați. Astfel, pe categorii de
personal, situația este următoarea: rata de vaccinare a
personalului didactic este de 56.35%, în timp ce rata per-

sonalului didactic auxiliar și nedidactic este de 42.88%.
Apreciem faptul că a crescut valoarea ratei de vaccinare
în rândul angajaților din sistemul de învățământ covăsnean
și îndemnăm ca în continuare să se manifeste responsabilitate civică privind starea de sănătate proprie și a celor
din jur”, se arată într-un comunicat de presă al IȘJ Covasna.
Conform celor mai recente raportări făcute publice
pe unitățile de învățământ, din 15 noiembrie, existau
unități școlare în județ chiar și cu un grad de vaccinare
în rândul personalului angajat de 100% (Grădinița cu
Program Prelungit „Cimbora” Baraolt / Grădinița cu

Program Normal Nr. 1 Baraolt, Grădinița cu Program
Prelungit „Hófehérke” Sfântu Gheorghe / Grădinița cu
Program Normal Nr. 7 Sfântu Gheorghe, Școala Gimnazială „Ady Endre” Sfântu Gheorghe / Grădinița cu
Program Normal Coșeni), însă de partea cealaltă erau
unități de învățământ fără nici un angajat vaccinat
(Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna /
Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Covasna, Școala
Gimnazială „Ady Endre” Sfântu Gheorghe / Școala Primară „Mánya Béla” Chilieni, Școala Gimnazială „Antos
János” Reci / Școala Primară Bita).
 David Leonard Bularca

