
 
 
 

COMUNICAT DE PRESA 
PRIVIND SITUATIA EPIDEMIOLOGICA IN JUDETUL SUCEAVA 

la 22 octombrie 2021 
 

 

Situatia la zi, comparata cu ultimele 2 luni (august-septembrie) reiese din datele centralizate de DSP 

Suceava : 

• rata de infectare în județul Suceava este alarmantă , în ultimele 22 zile numărul total al 

persoanelor infectate cu Sars-Cov2 fiind de 5195 persoane! Spre comparatie, in luna 

septembrie au fost 4200 persoane infectate iar in august 533; 

• In ceea ce priveste decesele, pana la data de 22 octombrie a.c. a fost raportat un 

numar de 293 decese persoane infectate cu Sars-Cov2 in luna octombrie, comparativ 

cu un total de 144 decese in luna septembrie a.c. si 13 in luna august a.c.; 

• In perioada 1-22 octombrie a.c. DSP Suceava a efectuat 5161 anchete epidemiologice 

si a emis 5161 decizii de izolare, in luna septembrie 3727 iar in august 436 anchete 

epidemiologice cu 436 decizii de izolare; 

• In aceeasi perioada 1-22 octombrie a.c. au fost emise 3708 decizii de carantinare, fata 

de 7047 decizii emise in luna septembrie si 7394 decizii emise in luna august a.c.  

 

Astazi 22 octombrie 2021 se inregistreaza un numar de  660 persoane infectate cu SarsCov2 

internate in spitalele din judetul Suceava, dintre care 134 cu forme grave, 32 cu forme critice si 33 in 

sectii ATI.  

 

Directia de Sanatate Publica Suceava trage un nou semnal de alarma !  

Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte măsurile de protecție sanitară: evitarea zonelor 

aglomerate, păstrarea distanței față de alte persoane, purtarea măștii de protecție sanitară, spălarea 

sau igienizarea frecventă a mâinilor, evitarea călătoriilor cu mijloace de transport în comun 

aglomerate.  

 

Nu in ultimul rand  DSP Suceava recomanda sa luati decizia corecta si sa va vaccinati.  
Vaccinarea rămâne cea mai la îndemână soluție de protecție împotriva COVID-19! 

Prin vaccinare împotriva COVID-19: 
- se reduce riscul de infectare; 
- se reduce riscul de transmitere a virusului; 
- se reduce considerabil riscul de spitalizare; 
- se reduce considerabil riscul de deces. 

 

In cursul  zilei de ieri, 21 octombrie a.c., s-a vaccinat în județul Suceava un număr de 2.403 

persoane (1.465 prima doza, 179 doza a-II-a si 759 doza a-III-a), distribuția pe centre de 

vaccinare fiind următoarea: 

-  Centrul Iulius Mall Suceava – 434 

- Drive – through Shopping City Suceava – 301 

- Sala de Sport Liceul Stefan cel Mare – 295 

- Sala de Sport a Col. Dragos Voda Campulung - 259 

-  Incinta grădina ZOO  Rădăuți – 247 
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- Spital Municipal Radauti – 6  

- Spital Gura Humorului – 89 

- Spitalul municipal Vatra Dornei - 108 

- Centrul de vaccinare Policlinica Falticeni – 163 

-  Casa de cultură Mihai Teliman Siret  - 232 

- Casa de cultura Al Arsinel Dolhasca - 36 

- Caminul cultural Salcea (aeroport) -  20 

- Caminul cultural Sf. Ilie – 30 

- Cabinete medicale de familie - 183 

 

 

 

Până la data de 21 octombrie  2021, în județul Suceava s-au vaccinat împotriva SarsCov-2 

un număr de 123.703 persoane, din care 87.626 persoane au primit doza a II-a iar 12.865 persoane 

din judet au primit si doza a treia.  
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