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                              BULETIN INFORMATIV 
                                      09.10.2021  
 

   În data de 9 octombrie 2021, ora 14.00, situația epidemiologică, la nivelul 
județului Gorj, se prezintă astfel: 
 

-    784  persoane în carantină la domiciliu/locația declarată; 
- 11288 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 10398 persoane 

vindecate, externate și la domiciliu; 369 persoane internate în spital și 521 
persoane decedate.  
 

      De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost 
înregistrate opt decese: 
 

- femeie în vârstă de 53 ani- comorbidități: obezitate gradul II și 
hipertensiune arterială; 

- femeie în vârstă de 65 ani- comorbidități: hipertensiune tensiune arterială 
și diabet zaharat tip II; 

- femeie în vârstă de 66 ani- comorbidități: dislipidemie și hipertensiune 
arterială; 

- femeie în vârstă de 67 ani- comorbidități: acidoză mixtă și 
diselectrolitemie;   

- bărbat în vârstă de 69 ani- comorbidități: hipertensiune arterială cu risc 
cumulativ foarte mare; 

- femeie în vârstă de 72 ani- comorbidități: obezitate morbidă, hipotiroidie 
și hipertensiune arterială; 

- bărbat în vârstă de 80 ani- comorbidități: diabet zaharat tip II, anemie și 
hipertensiune arterială; 

- femeie în vârstă de 87 ani comorbidități: obezitate, fibrilație atrială și 
AVC (accident vascular cerebral) sechelar; 

 
 
     De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost 
confirmate 91 noi cazuri de îmbolnăvire, dintr-un total de 510 teste efectuate, 
situația prezentându-se astfel: 
 



              -148 teste RT- PCR efectuate:  - 14 rezultate pozitive 
                                                               -  28 rezultate pozitive, la retestare   
                                                               -106 rezultate negative; 

  
    - 362 teste rapide efectuate:-  77 rezultate pozitive   

                                                           -285 rezultate negative 
 
    Până astăzi, 9 octombrie 2021, ora 14.00, s-au primit 165337 doze vaccin anti-
Covid și au fost vaccinate 149765 persoane, dintre care: 
              - 61986 persoane vaccinate cu a doua doză; 
              -   4387 persoane vaccinate cu a treia doză.   
   
  
      Datele prezentate se pot modifica, de la o oră la alta, în funcție de evoluția 
epidemiologică. 
 
         

 
 
 
          
 

  

 
 
 
 

 


