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COMUNICAT DE PRESĂ 

04 noiembrie 2020 

 
Astăzi 04 noiembrie 2020, ora 9.00, în județul Mehedinți situația epidemiologică este următoarea: 

- 831 persoane se află în carantină la domiciliu/locația declarată, 

- 2329 persoane confirmate cu COVID-19 de la începutul epidemiei (52 cazuri de îmbolnăvire înregistrate 

în ultimele 24 ore), 

-  144 persoane internate, din care 13 persoane internate la sectia ATI, 

-  159 persoane izolate la domiciliu asimptomatice,  

-  101 persoane decedate. 

În ultimele 24 ore au fost înregistrate patru decese: 

 - la o persoană de sex F, vârsta 85 ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 în data de 21.10.2020. 

În data de 03.11.2020 este declarat decesul. Comorbidități: fibrilație atrială cu AV rapidă, insuficiență cardiac, 

insuficiență mitrală, stenoză aortică, sechele AVC, pericardită cronică, insuficiență renală. 

 - la o persoană de sex M, vârsta 68 ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 în data de 22.10.2020. 

În data de 03.11.2020 este declarat decesul. Comorbidități: hipertensiune arterial în tratament, enterocolită cu 

Clostridium Difficile, insuficiență renală. 

- la o persoană de sex F, vârsta 74 ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 în data de 23.10.2020. 

În data de 03.11.2020 este declarat decesul. Comorbidități: hipertensiune arterial, cardiopatie ischemică cronică, 

obezitate. 

- la o persoană de sex M, vârsta 82 ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 în data de 25.10.2020. 

În data de 03.11.2020 este declarat decesul. Comorbidități: fibrilație atrială cu AV rapidă, hipertensiune 

arterială grad II, cardiopatie ischemică cronică.   

 

Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată 

conform Hotarârii de Guvern 856/2020 este de 1,60.La nivelul județului Mehedinți, situația localităților cu rata 

incidenței cumulative peste 1,5 la 1.000 de locuitori este următoarea: 

1. DROBETA TURNU SEVERIN (2,89) 

2. EȘELNIȚA (2,78) 

2. GODEANU (2,62) 

3. HINOVA (2,29) 

5. HUSNICIOARA (2,18) 

6. BREZNIȚA OCOL (2,02) 

7. GRUIA (1,97) 

8. POROINA MARE (1,78) 

9.  STREHAIA (1,72) 

10. MALOVĂȚ (1,68) 

11.  VÂNĂTORI – (1,50) 

Datele menționate sunt în dinamică și se pot schimba de la o ora la alta. 

 

 


