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Evaluarea și recalcularea pensiilor, 
subiect de controversă  
în județul Covasna 

Sistemul de supraveghere video, 
administrat de ADI SMID Covasna, 
cu scopul de a-i pedepsi și descuraja 
pe cei care aruncă gunoaie pe ma-
lurile Râului Olt, a fost pus în func -
țiune. Este format din opt camere 

video care transmit live, alimentate 
cu energie solară și conectate la in-
ternet mobil. Acestea sunt montate 
în opt locații în mai multe localități 
de pe raza județului prin care trece 
Oltul.             lll pag.4

Sistemul de supraveghere  
video anti-gunoaie de pe Olt  
a fost pus în funcțiune 

93 de cazuri noi 
de COVID-19  
raportate  
miercuri în județ 

131 de pacienți s-au vindecat și s-au 
înregistrat trei decese în cazul unor pa-
cienți care sufereau (și) de această afec-
țiune, conform Prefecturii Covasna. In-
cidența la nivel de județ se aproprie de 
5/1.000, în creștere față de marți. 
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Primăria Barcani a înscris  
4 proiecte, care însumează  
68 de milioane de lei, în 
Programul „Anghel Saligny” 
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Aproape 170 de pacienți 
COVID internați în spitalele 
din județul Covasna 

Numărul pacienților COVID-19 care au nevoie de ajutorul 
me dicilor este de 166 în județul Covasna. Dintre aceștia, 78 
sunt internați la Spitalul Județean de Urgență (SJU), la Sfântu 
Gheorghe, 55 la Spitalul de Cardiologie din Covasna, 21 la 
Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, iar 12 la Spitalul Orășenesc 
Baraolt.      lll pag.5

Noiembrie, „Luna 
Internațională a 
Conștientizării  
Cancerului de  
prostată” 
Se oferă gratuit 40 de vouchere  
pentru analize, consult și ecografie  
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O arhivă pentru viitor. Filmul 
documentar „Comunități 
românești din județul Covasna” 
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Statistică SJU: consumul  
de oxigen a crescut cu 425%  
Creșteri sunt și la consumul de antibiotice, 
anticoagulante, dar sunt scăderi  
la numărul de internări           lll pag.2

„Județ mic, probleme 
mari” este tema unui co-
municat de presă transmis 
de președintele PNL Co-
vasna, Olimpiu Floroian, 
în care vorbește despre su-
biectul evaluării și recal-
culării pensiilor, după noua 
legislație, și de faptul că 
județul Covasna este la coa-
da clasamentului național 
în privința dosarelor veri-
ficate. Pe de altă parte, Casa 
Județeană de Pensii Covas-
na afirmă că o perioadă rit-
mul a fost încetinit de îm-
bolnăvirea cu noul corona -
virus a două angajate, dar 
că în prezent se lucrează 
în condiții normale.    
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 La Spitalul Județean de Urgență (SJU) Co-
vasna, rata angajaților vaccinați, dar și a per-
sonalului trecut prin boală în ultimele șase 
luni este de 52%. Doar vaccinați sunt 48%.  

Pe categorii, cei mai mulți dintre cei care au acceptat 
vaccinarea împotriva SARS-COV-2 sunt medicii, adică 
76,52%. Din rândul doctorilor vaccinați, aproape 25% 
au făcut și doza trei. Din categoria personalului sanitar 
mediu, adică asistente, aproape 46% a primit vaccin 
anti COVID, respectiv 39% din rândul personalului 
sanitar auxiliar, 43% din categoria „alt personal care 
intră în contact cu pacientul” și peste 45% din rândul 
personalului TESA.  

Datele Spitalului, prezentate miercuri, 10 noiembrie, 

mai arată și că numărul total al angajaților este 878, 
dintre care 426 vaccinați anti COVID.  

„În general, privind lucrurile la nivel de județ, 
cred că este o cifră bună. Suntem peste media jude-
țeană”, a declarat managerul SJU Covasna, András-
Nagy Róbert.  

Numărul de doze de vaccin anti COVID administrate 
în centrele disponibile pe raza județului de la începutul 
campaniei până miercuri este 97.364, din care 35.262 
de inoculări sunt de rapel. De asemenea, 11.756 
vaccinări sunt vaccinuri complete, care nu necesită 
rapel. Până la data de 10 noiembrie, 6.658 de persoane 
dintre cele vaccinate în județ au primit și doza 3.  

 Iulia Drăghici – Taraș

52% dintre angajații Spitalului Județean Covasna au imunitate împotriva COVID  
Doar 48% sunt vaccinați, ceilalți au trecut recent prin boală


