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       În data de 4 noiembrie 2020, ora 14.00, situația epidemiologică, la nivelul 

județului Gorj, se prezintă astfel: 

 

-   1093 persoane în carantină la domiciliu/locația declarată; 

-   3174 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 2813 persoane sunt 

vindecate, externate și la domiciliu, iar 142 persoane au decedat.  

 

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

înregistrate șapte decese: 

- bărbat în vârstă de 47 ani- comorbidități: boală cronică renală, în program 

de hemodializă; 

- bărbat în vârstă de 66 ani- comorbidități: hipertensiune arterială, diabet 

zaharat tip II, obezitate și BPOC (bronhopneumopatie obstructivă 

cronică); 

- femeie în vârstă de 69 ani- comorbidități: nefropatie hipertensivă cu 

insuficiență renală, hematurie, ocluzie și stenoza arterei vertebrale;  

- bărbat în vârstă de 70 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II; 

- femeie în vârstă de 73 ani- comorbidități: tumoră cap pancreas, AVC 

(accident vascular cerebral) ischemic sechelar, diabet zaharat tip II, 

metastaze hepatice, trombocitopenie, tulburare depresivă și boală 

coronariană ischemică; 

- femeie în vârstă de 83 ani- comorbidități: boală cronică renală acutizată; 

- femeie în vârstă de 87 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II, cardiopatie 

ischemică, hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă NYHA II și 

hepatită cronică.    

 

         De la începutul pandemiei, la nivelul județului Gorj, s-au prelevat 16306 teste, 

din care 44 sunt în așteptare.  

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

înregistrate alte 70 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel: 

-   39  teste pozitive de la laboratorul din sistemul public;   

-      31  teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. 

 

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

epidemiologică. 


