DSP VÂLCEA: 1.189 de cazuri de
persoane infectate cu virusul SARSCoV-2 de la începutul pandemiei până
în prezent

Potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică, pe teritoriul județului Vâlcea au fost
confirmate, de la începutul pandemiei și până în prezent, 1.189 de cazuri de persoane
infectate cu virusul SARS-CoV-2. În prezent, în unitățile sanitare dedicate din
județul Vâlcea se află internate 88 de persoane confirmate pozitiv, starea de sănătate
a acestora fiind următoarea: 33 sunt asimptomatice și cu forme ușoare, 51 au forme
medii și 4 se află internate în secția ATI. În ultimele 24 de ore au fost internate în
spitalele din Vâlcea cinci persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Numărul
persoanelor declarate vindecate până acum este de 347 din cele internate în unități
sanitare de la începutul pandemiei.În județ, în baza definiției de caz și a
protocolului medical, până la această dată, au fost realizate 11.965 de teste. În baza
Legii 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic și biologic, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea a
emis, în ultimele 24 de ore, 25 de decizii de izolare și 23 de decizii de carantină,
în prezent, 448 de persoane aflându-se în carantină la domiciliu sau la locația
declarată și 185 de persoane se află în izolare (anchetă epidemiologică – decizie de
prelungire a izolarii la domiciliu). Vă informăm, de asemenea, că prin Hotărârea de

Guvern privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la H.G nr. 668/2020, adoptată
în ședința Guvernului din 31 august2020, s-a hotărât reluarea activității
cinematografelor și instituțiilor de spectacole și/sau concerte (fără a depăși 50% din
capacitatea maximă), precum și redeschiderea restaurantelor și cafenelelor din
interiorul clădirilor în județele în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele
14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori. În județul Vâlcea, conform
datelor DSP Vâlcea, incidența cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 în ultimele două
săptămâni este de 0,8/1.000 de locuitori.

