
Încă 21 de cazuri  
de COVID-19 
confirmate în județ 

Datele oficiale publicate miercuri, 22 septembrie, 
de Prefectura Covasna arată faptul că în județ 
sunt 147 de cazuri active de COVID-19. Dintre 
acestea, 21 au fost confirmate în ultimele 24 de 
ore.        lll pag.4

COVID-19 la SJU Covasna: 
aproape 30 de pacienți 
confirmați internați 
Patru bolnavi au fost anterior vaccinați  
anti-COVID            lll pag.4

Pentru „Un 
mediu mai 
curat”, strânge 
mizeria lăsată 
de câinele tău  

lll pag.2

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
sistează vizitarea pacienţilor,  
cu excepţia celor diagnosticaţi 
cu COVID-19            lll pag.3

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI: 
Farul Constanţa a fost eliminată de Sepsi OSK, scor 
1-0, în 16-imile Cupei României. Unicul gol al meciului 
a fost marcat de Mitrea, din penalty, în minutul 51.
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CJSU a aprobat Planul 
judeţean de rezilienţă a 
reţelei sanitare faţă de 
recrudescenţa COVID-19           lll pag.4

Cetățenii din Sfântu Gheorghe, 
chemați la cuvânt: se întocmește 
Planul de Dezvoltare 2030 

Cinci pacienți care au fost internați 
în perioada 15 – 22 septembrie la Spi-
talul Județean de Urgență și care au 
decedat aveau, printre alte boli, și CO-
VID-19. Printre ei s-a aflat și un tânăr 
de doar 33 de ani.  

Dintre cei cinci pacienți, trei au fost fe-
mei, cu vârste între 56 și 80 de ani, și doi 
bărbați, de 33 și 66 de ani.  

„Mai toți dintre ei au avut comorbidități: 
disfuncție renală, disfuncție hepatică, supra -
ponderabilitate, obezitate, hipertensiune ar-
terială, diabet zaharat. Am avut și un pacient 

oncologic cu metastaze”, a spus miercuri, 
într-o conferință de presă, managerul SJU 
Covasna, András-Nagy Róbert.  

În ceea ce privește cazul tânărului de 
doar 33 de ani, acesta a decedat la SJU, pe 
secția de Terapie Intensivă, unde a ajuns 
în stare critică, după ce anterior a refuzat 
internarea la Covasna, a mai precizat ma-
nagerul. 

„Pacientul de 33 de ani a stat în spital, 
internat aproximativ șase ore. A ajuns la 
Urgență cu o saturație de 47%. A decedat 
la secția noastră de Terapie Intensivă unde 

a fost internat direct de la Urgență, la apro-
ximativ șase ore de la prezentare. Pacientul 
a avut ca și antecedente hipertrigliceridemie, 
respectiv obezitate. (...) Istoricul, neconfirmat 
încă, este că s-a prezentat cu vreo două-trei 
zile înainte la Spitalul din Covasna, unde a 
refuzat internarea. S-a prezentat la Camera 
de Gardă, nu a vrut să rămână internat, 
deși medicii de acolo i-au atras atenția că 
este într-o stare gravă și necesită tratament 
spitalicesc. După care, episodul următor este 
că a ajuns la noi, cum spuneam, cu o saturație 
de oxigen de 47%, măsurată la Urgență, și 

apoi direct la Terapie Intensivă și peste șase 
ore a decedat”, a mai spus András-Nagy 
Róbert.  

Niciunul dintre pacienții COVID care 
au decedat nu a fost vaccinat.  

Tot în perioada 15 – 22 septembrie 
a.c., 10 pacienți au fost externați.  

Miercuri, 22 septembrie, în spitalul ju-
dețean erau internați 28 de pacienți con-
firmați și 5 suspecți. La Terapie Intensivă 
erau cinci pacienți, patru confirmați și un 
suspect.  

 Iulia Drăghici – Taraș

Cinci decese la pacienți care aveau și COVID, la Spitalul Județean  
Cel mai tânăr avea 33 de ani; a ajuns la Urgențe și apoi la ATI în stare critică, dar a mai trăit doar șase ore

 La Sfântu Gheorghe în-
cep consultările pentru în-
tocmirea Planului de Dez-
voltare Urbană care va con-
ține proiecte care să fie im-
plementate până în 2030. 
Primarul Antal Árpád spu-
ne că demersul este unul 
important, având în vedere 
că urmează o perioadă cu 
noi posibilități de atragere 
de fonduri.                lll pag.5

Consultările publice vor dura până în noiembrie, în primă fază,  
iar apoi din ianuarie Planul va fi pus în dezbaterea publică finală

Cîţu: Am luat decizia  
ca începând cu 28 
septembrie să înceapă 
vaccinarea cu doza  
a treia      lll pag.3


