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Ilfov, incidență peste 16
la mia de locuitori
Peste

1,5

APROAPE

45.000

milioane de români
s-au infectat cu noul
coronavirus

AU MURIT

Până luni, 25 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.571.115
cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID - 19), dintre care 7.275 erau
pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după
prima infectare. 1.331.225 de pacienți au fost declarați vindecați! 44.980 de
persoane diagnosticate, în România, cu SARS-CoV-2, au decedat.
Potrivit informării zilnice a
Departamentului pentru Situații
de Urgență, pe 25 octombrie, în
unitățile sanitare de profil din țară
erau internate 20.962 de persoane cu COVID-19. Dintre acestea,
1.855 erau internate la ATI. Din
totalul pacienților internați, 515
erau minori, 474 fiind internați în
secții și 41 la ATI.
La nivel național, la momentul zilei de 25 octombrie 2021,
NU existau paturi ATI libere, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și
confirmate cu SARS-CoV-2.
Până pe 25 octombrie, la nivel național fuseseră prelucrate 10.171.955 teste RT-PCR și
4.195.670 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul României,
149.696 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus
erau, luni, în izolare la domiciliu,
iar 19.634 de persoane se aflau
în izolare instituționalizată. De
asemenea, 57.972 de persoane
se aflau în carantină la domiciliu,
iar în carantină instituționalizată 91 de persoane.

Top îngrijorător!
În ceea ce privește rata de
incidență înregistrată la 14 zile,

la nivel național, din păcate,
județul Ilfov conducea, luni,
cu 16,95 la mia de locuitori. Pe
locul al doilea se situa Capitala,
cu 16,24 de procente la mia de
locuitori.
De asemenea, toate cele opt orașe din Ilfov se regăseau, luni, printre primele
20 la nivel național, pe lista orașelor și municipiilor
cu rate mari de incidență Otopeni (locul 1), Popești
- Leordeni (locul 2, 19,1 la
mia de locuitori), Bragadiru
(locul 4, incidență 18,7),
Măgurele (locul 5, incidență
18,56), Voluntari (locul 7,
16,68 incidență), Chitila (locul 10, 15,4 incidență), Pantelimon (locul 13, incidență 14,93)
și Buftea (locul 17, incidență
14,25 la mia de locuitori).
Pentru comune, Tunari ocupa locul 3, la nivel național, cu
o incidență de 25,43 la mia de
locuitori (cea mai mare din Ilfov). Rate de peste 20 la mia de
locuitori se înregistrau și în comunele Chiajna (22,04, locul 7
la nivel național pe lista UAT cu
rang de comună) și Domnești
(20,6 la mia de locuitori, locul
10 la nivel național ca rată mare de incidență a cazurilor de
COVID-19).

