
Bătrânii. Cei mai mulţi suferă în singurătate. Stau în blocurile 
sau casele lor, ies eventual o dată la 5-6 zile să-şi ia o pâine. Cei de la 
ţară sunt şi mai viteji, dar şi mai singuri. Băbuţele ies pe drum să-şi 
umple bidoanele de 5 litri cu apă potabilă de la fântâna din capul sa -
tului, că la fântânile din ogrăzile lor apa nu mai e bună din cauză de 
infestare de la groapa de gunoi „aranjată“ de nişte primari nesimţiţi 
şi prea bine plătiţi. Apă curată curgând pe ţevi curate direct în case, 

canalizare şi toalete în locuinţe nu există la o treime din gospodăriile 
din mediul rural. 

În condiţiile date, e de aşteptat ca numărul de infectaţi şi morţi de 
Coronavirus să explodeze şi în satele din România, mai ales dacă avem 
în vedere numărul mare de diasporeni reveniţi „la vatră“ din zonele 
roşii şi galbene ale Lumii infectate cu Covid 19.  
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Încă 4 cazuri de coronavirus confirmate la Spitalul Județean
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Conducerea Spitalului Județean informează că au fost confirmate 
încă patru cazuri de coronavirus între angajații unității spitalicești.  

„Prin prezenta vă informăm asupra faptului că în cursul zilei de 
ieri și azi (22 și 23 martie 2020) la 38 de angajați ai spitalului au fost 
efectuate teste COVID19. 

În urma testării, alte 4 cazuri au fost confirmate. La acestea se 
mai adaugă primul cadru medical infectat cu noul Coronavirus, al 
cărui rezultat pozitiv a reieșit ieri, 22 martie. 

Măsurile luate în cursul zilei de 22 martie 2020, inclusiv cea 
privind carantinarea Secțiilor de Obstetrică-Ginecologie, Neona-
tologie, Bloc Nașteri rămâne valabilă în continuare. 

Supravegherea medicală a pacienților internați continuă cu per-
sonalul ce se află pe secțiile de mai sus. 

Datorită rezultatelor pozitive ancheta epidemiologică va fi extinsă 
și continuată”, arată un comunicat de presă, semnat de managerul 
spitalului, András Nagy-Róbert.


