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COMUNICAT DE PRESĂ  

 
 

1.  În cadrul ședinței zilnice de analiză a situației epidemiologice la nivelul 
județului Suceava, la care au participat managerii spitalelor din județ, conducerea 
Direcției de Sănătate Publice Suceava, Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, 
reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava și ai Consiliului 
Județean Suceava, prefectul județului a solicitat o abordare unitară, un comandament 
unic și adoptarea de măsuri predictibile legate de gestionarea unităților medicale din 
județ, funcție de evoluția epidemiologică. 

În acest sens, a solicitat ca toate instituțiile cu atribuții în gestionarea pandemiei 
să analizeze și să răspundă solicitării coordonatorului medical la nivel județean, 
doctorul Calancea Alexandru, managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, 
solicitare făcută din data de 14.10.2021. 

Luând în considerare scenariile de evoluție ale pandemiei, noua organizare 
medicală județeană, odată cu transformarea Spitalului Municipal Rădăuți în spital 
Covid, motivat de măsurile solicitate de către coordonatorul medical județean, 
prefectul județului Suceava a subliniat necesitatea transpunerii de urgență, în proceduri 
concrete, avizate prealabil de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și care să fie 
aplicate și respectate la nivel județean. 

Acestea vizează realizarea și aprobarea în Comitetul Județean pentru Situații de 
Urgență a unui plan etapizat care să răspundă oricărei evoluții pandemice și să asigure 
tratarea patologiei Covid și non-Covid. 

În același timp, este nevoie de o nouă abordare pentru accelerarea campaniei de 
vaccinare voluntară a populației, mai ales în zonele rurale. În opinia doamnei doctor 
Costea Dana, ar fi de dorit ca la nivelul județului să se vaccineze zilnic cel puțin 2000 
de persoane, fapt care ar permite ca sărbătorile de la sfârșitul anului să se desfășoare 
într-un cadru cît mai apropiat de cel normal. 

Pentru o corelare a eforturilor pentru susținerea în mod eficient a campaniei de 
informare și de vaccinare voluntară, miercuri 27 octombrie, orele 12.00, va avea loc în 
sistem videoconferință o ședință de lucru cu primarii celor 114 unități administrativ-
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teritoriale din județ, la care vor participa managerul Spitalului Județean de Urgență 
Suceava, domnul doctor Calancea Alexandru, directorul Direcției de Sănătate Publică 
Suceava, doamna Olivia Vlad și doamna doctor Dana Costea care vor prezenta situația 
de la nivelul județului. 

 
 
2. Astăzi, 26.10.2021, conform datelor centralizate de către Direcția de 

Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 
30656 de persoane declarate vindecate.  

 Total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava: 130.384 din care 88.502 
persoane cu rapel și 14.707 persoane au primit și doza a treia. 

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 39 persoane suspecte 
de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 65 persoane. 

 Din totalul celor 605 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan 
cel Nou” Suceava, 205 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 33 pacienți sunt în zona 
tampon și 367 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).  

Din cei 205 pacienți diagnosticați Covid-19: 
- 4 prezintă forme ușoare; 
- 79 prezintă forme medii ale bolii; 
- 104 prezintă forme grave; 
- 18 prezintă forme critice și sunt internați în secția ATI (14 pacienți ventilați non – 
invaziv și 2 pacienți intubați, ventilați invaziv). 

 Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această 
dată, de 355 paturi libere, din care 46 pentru pacienți Covid-19, 293 în sectorul non-
Covid 16 pentru zona tampon. 

 La unitatea ATI sunt disponibile 0 paturi pentru pacienți Covid, sunt 12 
ventilatoare libere, din care 2 pentru pacienții Covid-19, și 10 pentru pacienții non- 
Covid. 

 La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 172 pacienți diagnosticați 
cu Covid-19 (160 persoane cu forme medii și 12 cu forme critice), 4 persoane suspecte 
de infecție cu noul coronavirus, 163 locuri disponibile în sectorul Covid. La unitatea 
ATI Covid sunt internați 12 pacienți, nemaifiind disponibil nici un loc. 
 La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 56 
pacienți diagnosticați cu Covid-19 (10 pacienți cu forme ușoare, 20 pacienți cu forme 
medii și 26 pacienți cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 
0, fiind libere 2 locuri în sectorul Covid. 
 La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați 54 pacienți 
diagnosticați cu Covid-19 (24 pacienți cu forme ușoare și 30 pacienți cu forme medii) 
și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 8 locuri în sectorul 
Covid. 
 La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați 24 pacienți diagnosticați 
cu Covid-19 (10 cu forme ușoare și 14 cu forme medii) și 0 persoane suspecte de 
infecție cu noul coronavirus, fiind libere 9 locuri în sectorul Covid. 
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 La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 68 pacienți 
diagnosticați cu Covid-19 (50 cu forme medii, 15 cu forme grave și 3 cu forme critice), 
persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 4,  fiind libere 3 locuri în sectorul 
Covid. 

 La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 69 pacienți diagnosticați 
cu Covid-19 (65 cu forme medii și 4 cu forme critice), persoane suspecte de infecție 
cu noul coronavirus 1, fiind libere 25 locuri în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid 
sunt internați 4 pacienți, 0 locuri fiind disponibile. 
 
 Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul 
județului Suceava este de 648 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este 
de 45. 

 La nivelul județului sunt disponibile 256 locuri libere Covid și 62 locuri pentru 
zona tampon.  

 Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării 
infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi 
influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări. 

 Numărul total de persoane testate până în prezent este de 390741,în ultimele 24 
de ore fiind testate 2049 persoane. 

 La data prezentului comunicat se află în carantină 2163 persoane, 233 intrate în 
ultimele 24 de ore.  
 De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 3145 persoane, din 
care 183 intrate în ultimele 24 de ore.  

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din 
cele 114 localități, 4 au câte un caz în evoluție, 12 au sub cinci cazuri în evoluție, 32 
au sub zece cazuri în evoluție iar 66 au peste zece cazuri în evoluție. 

La data prezentului comunicat în județul Suceava sunt 3109 cazuri de infecție 
Covid -19 în evoluție. 
 
 Activitățile Jandarmeriei Suceava au continuat în data de 25.10.2021, în acest 
sens, un număr de 20 efective de jandarmi fiind angrenate în 10 de acțiuni independente 
pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin 
verificarea/legitimarea a 30 de persoane aflate în carantină la domiciliu, 290 de 
persoane aflate în izolare la domiciliu și 40 operatori economici. Ca urmare a 
verificărilor au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 1000 
lei. 
 
 Datele înscrise în prezentul comunicat sunt reieșite din situațiile oficiale 
întocmite și transmise de către instituțiile competente. 


