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Notă Informativă 

 

   Prin prezentă, Direcția Centrul de Sănătate Publică Ungheni ( Călărași) din 

cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Vă prezintă informația 

privind infecția Covid-19 pe raionul Călărași la data de 23.02.2021 , de la 

inceputul pandemiei: 

l. Total cazuri confirmate - 2446 

2. Persoane tratate - 2133 

3. Cazuri active - 251 

3.1. Ambulator- 215 

3.2. IMSP SR Calarași – 25 

3.3. Chișinău – 11 

4. Decese – 62 

 

         În ultimele 14 zile s-au înregistrat 183 cazuri noi de Covid ( dintre care 5 

copii):  

Calarași 49, Sipoteni 21, Valcineț 18, Varzarestii-Noi 14, Seliștea-Nouă 10, 

Horodiște 9, Pîrjolteni 8, Temeleuți 7,  

Săseni, Sadova cîte 5,  

 Bahmut, Onișcani, Peticeni, Tuzara cite 4,  

Nișcani, Pitușca cite 3,  

Bravicea, Hîrjauca, Novaci, Țibirica cite 2,  
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Dereneu, Căbăiesti, Hirbovet, Hoginesti, Meleseni, Palanca, Raciula cite 1  

    În ultimele 14 zile, ANSP a calculat incidența morbidității prin Covid-19 în 

raion, de 273 cazuri la 100mii populatie ceea ce reprezintă o crestere cu 3,5%  a 

acestui indicator fată de incidenta pe 14 zile inregistrată săptămîna precedentă. 

Numărul de reproducție efectiv a scazut pină la 1.0 (numărul mediu de pacienți 

infectați de la un singur caz). Acești indicatori oricum rămîn a fi mari, deaceea 

recomandăm insistent revederea tuturor HCNESP emise pe parcursul acestui an 

cu atragerea atenției asupra măsurilor generale aplicabile pentru orice 

localitate, Ghidurile elaborate pentru locurile de muncă, transport public, etc. 

  Media incidenței pe tara, pentru perioada data, constituie 351 cazuri la 100 

mii populatie, ceea ce reprezintă deasemenea o descreștere față de săptămîna 

anterioară. 

   Conform datelor furnizate de ANSP, raionului Calarași i se atribuie alertă cu 

cod roșu în ceea ce priveste evoluția infecției cu Covid 19. Aceasta, implică 

impact mare și include risc major cu potenţial înalt de transmitere cu afectarea 

gravă a sănătăţii populaţiei și necesită măsuri stricte de control, supraveghere şi 

răspuns. 

  În urma anchetarii si lucrului in focar s-au inregistrat 545 contacti , care 

conform directivelor in vigoare trebuie sa stea in autoizolare la domiciliu sub 

supravegherea medicului de familie. Aceste date au fost remise inclusive la 

adresa IP Calarasi. 

  S-au înregistrat multiple cazuri în instituțiile de învatamînt atit în rindul 

lucratorilor cit si in rindul elevilor: L.T Eminescu din Sipoteni, LT Tibirica, LT 

Sadoveanu, Scoala profesionala, gimnaziile Bravicea, Valcinet, Pitusca, Saseni, 

IET Parcani, Doremicii, Lastarel, Guguta, Valcinet. 

  Se inregistreaza cazuri în rindul persoanelor incluse in cimpul muncii, dar si 

persoane neangajate, in special persoane dupa 60 ani, care utilizeaza transport 

public, frecventeaza institutii ca Posta, magazine, farmacii, institutii medicale 

ș.a. 

În ultimele 2 săptămîni, au fost recepționate 45 fise epidemiologice ale 

călătorilor,  care au fost redirecționate către medicina primară și IP Călărași 

pentru supraveghere. 

Cu respect, 

Șef Direcție CSP Ungheni                                                        / Alexandr CORNEI 
Ex: Coriţchi Carina 

Tel-068034703 


