
                  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
Direcţia de Sănătate Publică Gorj 

       
Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie  1989 , Nr.  22  Bis  Cod : 210215 , jud. Gorj 

TEL: 0253/210156 --- FAX: 0253/210144  

e-mail principal: office@dspgorj.ro 

e-mail biroul relatii publice: relatii.publice@dspgorj.ro 

 pagina WEB: „ http://www.dsp-gorj.centruldecalcul.ro” 
 

 

                              BULETIN INFORMATIV 

                                      01.11.2021  

 

   În data de 1 noiembrie 2021, ora 14.00, situația epidemiologică, la nivelul 

județului Gorj, se prezintă astfel: 

 

-   1106 persoane în carantină la domiciliu/locația declarată; 

- 14046 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 12871 persoane 

vindecate, externate și la domiciliu; 498 persoane internate în spital și 677 

persoane decedate.  

 

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

înregistrate 8 decese: 

 

- bărbat în vârstă de 58 ani (nevaccinat) - comorbidități: boala Moya- Moya; 

- femeie în vârstă de 62 ani (nevaccinată) - comorbidități: hipertensiune 

arterială, hipotiroidism, colecistectomie și steatoză hepatică;  

- bărbat în vârstă de 68 ani (nevaccinat) - comorbidități: sindrom de citoliză 

hepatică și hipertensiune arterială; 

- femeie în vârstă de 82 ani (nevaccinată) - comorbidități: diabet zaharat tip 

II, astm bronșic, chist pancreatic și virus hepatic C;   

- bărbat în vârstă de 82 ani (nevaccinat) - comorbidități: insuficiență renală 

cronică; 

- femeie în vârstă de 85 ani (nevaccinată) - comorbidități: hipertensiune 

arterială, cardiopatie ischemică și poliartroză; 

- femeie în vârstă de 88 ani (nevaccinată) - comorbidități: fibrilație atrială, 

insuficiență cardiacă clasa NYHA II, hipertensiune arterială, atrofie 

cerebrală și boală cronică renală; 

- femeie în vârstă de 90 ani (nevaccinată) - comorbidități: hipertensiune 

arterială. 

 

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

confirmate 83 noi cazuri de îmbolnăvire, dintr-un total de 308 teste efectuate, 

situația prezentându-se astfel: 

 

              -  91 teste RT- PCR efectuate:-  18 rezultate pozitive 

                                                               -   7 rezultate pozitive, la retestare   



                                                               -  66 rezultate negative; 

  

 

    - 217 teste rapide efectuate: -  65 rezultate pozitive   

                                                            -152 rezultate negative. 

 

 

    Până astăzi, 1 noiembrie 2021, ora 14.00, s-au primit 248401 doze vaccin anti-

Covid și au fost administrate 187406 doze, dintre care: 

              - 64327 doza a II-a; 

              - 12669 doza a III-a.   

   

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

epidemiologică. 

 

         

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 
 


