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În data de 25 iulie 2020, ora 14.00, situația epidemiologică, la nivelul 

județului Gorj, se prezintă astfel: 

- nu mai există persoane în carantină instituționalizată; 

- 659 persoane se află în autoizolare la domiciliu (84 persoane au intrat în 

autoizolare la data curentă; 52 persoane au ieșit din autoizolarea la 

domiciliu la data curentă); 

       

Până în momentul de față, 684 persoane din județul Gorj au fost confirmate 

cu COVID-19. Dintre acestea, 324 persoane sunt vindecate și externate, iar 22 

persoane au decedat. 

De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au 

fost înregistrate încă două decese: 

- bărbat în vârstă de 58 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II, obezitate 

morbidă și boală cronică renală stadiul IV; 

- bărbat în vârstă de 64 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II, obezitate 

gradul II, AVC sechelar (accident vascular cerebral) și hipertensiune 

arterială.   

 

De la începutul pandemiei, la nivelul județului Gorj, s-au prelevat 6303 teste, 

din care 143 sunt în așteptare. 

               

De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au 

fost înregistrate alte 25 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel:  

- 21 teste pozitive efectuate în cadrul laboratoarelor de stat, din Târgu Jiu și 

din țară (transmise Direcției de Sanătate Publică Gorj);   

- 4 teste pozitive efectuate în cadrul laboratoarelor private. 

       

Datele prezentate se pot modifica, de la o oră la alta, în funcție de 

evoluția epidemiologică. 

 

        Direcția de Sănătate Publică Gorj face apel, în continuare, la cetățeni să 

dea dovadă de responsabilitate, să respecte normele de conduită sanitară și 

distanțare interpersonală, precum și reglementările în vigoare impuse în 

vederea prevenirii și limitării extinderii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2.        



Solicităm cetățenilor precauție, igienizarea frecventă a mâinilor, 

folosirea mijloacelor de protecție individuală, precum și evitarea 

aglomerațiilor și a deplasărilor inutile. 


