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   În data de 14 octombrie 2021, ora 14.00, situația epidemiologică, la nivelul 

județului Gorj, se prezintă astfel: 

 

-     946 persoane în carantină la domiciliu/locația declarată; 

- 11851 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10878 persoane 

vindecate, externate și la domiciliu; 425 persoane internate în spital și 548 

persoane decedate.  

 

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

înregistrate opt decese: 

 

- bărbat în vârstă de 35 ani- comorbidități: obezitate; 

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

hipertensiune arterială și obezitate; 

- femeie în vârstă de 65 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II și 

hipertensiune arterială;   

- bărbat în vârstă de 71 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II; 

- bărbat în vârstă de 72 ani- nu se cunosc comorbidități; 

- femeie în vârstă de 72 ani- comorbidități: hipertensiune arterială, 

insuficiență renală și obezitate; 

- bărbat în vârstă de 77 ani- comorbidități: hipertensiune arterială și 

fibrilație atrială;   

- bărbat în vârstă de 86 ani- comorbidități: fibrilație atrială, BPOC 

(bronhopneumopatie obstructivă cronică), hipertensiune pulmonară, boală 

cronică renală și insuficiență cardiacă clasa NYHA III; 

 

 

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

confirmate 131 noi cazuri de îmbolnăvire, dintr-un total de 563 teste efectuate, 

situația prezentându-se astfel: 

 

              - 191 teste RT- PCR efectuate:-   33 rezultate pozitive 

                                                                -    9 rezultate pozitive, la retestare   

                                                                -149 rezultate negative; 



  

    - 372 teste rapide efectuate:-  98 rezultate pozitive   

                                                           -274 rezultate negative. 

 

    Până astăzi, 14 octombrie 2021, ora 14.00, s-au primit 165337 doze vaccin anti-

Covid și au fost administrate 154765 doze, dintre care: 

              - 62242 doza a II-a; 

              -   6466 doza a III-a.   

   

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

epidemiologică. 

 

         

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 
 


