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Record negativ:  
peste 20 de decese  
la pacienți COVID într-o 
săptămână la SJU Covasna

Din cauza creșterii nu-
mărului de cazuri grave de 
COVID-19, care trebuie tra-
tate la Spitalul Județean de 
Urgență (SJU) Covasna, 
unitatea medicală a fost ne-
voită să facă din nou schim-
bări în structura de organi-
zare, pentru a crește numă-
rul de paturi pentru pacien-
ții care suferă de această 
afecțiune. Astfel, în prezent 
sunt cu 30 mai multe paturi 

la secția de Boli Infecțioase, 
încă două la ATI și 15 pentru 

suspecți COVID – o secție 
nou-înființată.        lll pag.4

Spitalul Județean a suplimentat 
cu aproape 50 numărul de paturi 
pentru pacienții COVID

Miercuri:  
42 de cazuri noi  
de COVID-19 
raportate în județ 

Incidența la nivelul județului este de 
5,89/1.000, în ușoară scădere față de marți.  
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O sală de operații 
transformată în 
salon ATI COVID la 
Spitalul Județean  
Chiar și cu suplimentarea locurilor, 
secția Terapie Intensivă este plină; 
12 din 12 paturi ocupate  
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Bursa Binelui la Sfântu 
Gheorghe: se strâng donații 
pentru 100 de pachete  
cu alimente  

Asociația Izsák Művek din Sfân-
tu Gheorghe a inițiat o nouă cam-
panie de strângere de fonduri pen-
tru 100 de pachete cu alimente, 
care urmează să fie distribuite celor 
aflați în nevoie, în perioada săr-
bătorilor de iarnă. 
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Aproape 190 de pacienți 
COVID internați în spitalele  
din județul Covasna   
Cei mai mulți sunt la Spitalul Județean de Urgență  
din Sfântu Gheorghe          lll pag.4

Covăsnean cercetat pentru 
infracțiunea de act sexual cu 
un minor în formă continuată  
Bărbatul a fost reținut preventiv  
pentru 30 de zile           lll pag.3

S-a înființat o secție nouă, de Suspecți COVID

Inspectoratul Școlar Județean Covasna a făcut 
apel, printr-un mesaj publicat pe site-ul instituției 
adresat cadrelor didactice, elevilor și părinților, 
să respecte regulile pentru limitarea răspândirii 
COVID-19, dar și să meargă la vaccinare.  

„Parcurgem o perioadă care ne determină să ne 

conformăm unor restricții cauzate de prezența în 
lume a infectării cu SARS – COV- 2, virus care se 
răspândește rapid. Putem încetini această răspândire 
respectând regulile de protejare personală și a celor 
din jurul nostru. Purtarea corectă a măștii, respectarea 
distanțării fizice, reducerea la minimul necesar a de-
plasărilor în spații aglomerate sunt reguli care, o 
dată respectate, contribuie la limitarea răspândirii și 
îmbolnăvirii cu virusul SARS - COV – 2. 

Pentru a nu mai fi vulnerabili în fața virusului, 
vaccinul reprezintă modalitatea esențială de pro-
tejare, de aceea vaccinarea trebuie să fie o priori-
tate pentru noi toți. Îndemnăm cadrele didactice, 
elevii, părinții să își asume și să își manifeste res-
ponsabilitatea civică în această perioadă. 

Pășim către viitor, iar prin solidaritate, acțiuni 
comune și angajament continuu de a nu trece pe 

nimeni cu vederea, vom putea crea un viitor mai să-
nătos împreună”, se arată într-un comunicat de presă 
al Inspectoratului Școlar Județean Covasna.  

Tot pe site-ul instituției se mai arată și că din datele 
centralizate la data de 1 noiembrie, rata generală de 
vaccinare a angajaților Inspectoratului Școlar Județean 
Covasna este de 50% din totalul celor 38 de angajați. 

Totodată, cel mai recent raport publicat privitor la 
situația COVID din școli, din 15 octombrie,  dinainte 
de vacanța forțată, arăta că de la începutul anului 
școlar 2021-2022, în județul Covasna au fost suspendate 
activitățile față în față pentru 145 de clase/ grupe din 
cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2 a unui număr 
de 71 de cadre didactice, 116 elevi și preșcolari, 5 
cadre didactice auxiliare și 14 cadre din categoria per-
sonalului nedidactic. 

 Iulia Drăghici – Taraș

Apelul IȘJ Covasna: „Vaccinarea trebuie să fie o prioritate pentru noi toți”

În săptămâna 27 octom-
brie – 3 noiembrie a.c., 22 
de persoane diagnosticate 
cu infecție SARS-COV-2 au 
decedat la Spitalul Jude-
țean de Urgență (SJU) din 
Sfântu Gheorghe. Este cel 
mai mare număr înregis-
trat de la începutul pande-
miei. Nici unul dintre pa-
cienții COVID decedați nu 
era vaccinat împotriva nou-
lui coronavirus. lll pag.3

Garda de Mediu Covasna: 
peste 22.000 de lei amenzi 
pentru nereguli găsite la 
firmele de extracții de pietre

lll pag.2


