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– Przybywa zakażonych koronawirusem. Obecnie jest 1436 – poinformowało, o godz. 10,
Ministerstwo Zdrowia. W Żyrardowie dalej dwa potwierdzone przypadki zakażenia.
Gwałtowny wzrost w powiecie grodziskim, już 16 przypadków. Pocieszające wieści ze
Skierniewic: wznowiono przyjęcia pacjentów na trzech oddziałach.
AKTUALIZACJA:O godz 14. 30 Ministerstwo Zdrowia podało na Twitterze: - Jednocześnie z
przykrością informujemy, że w szpitalu w Lublinie zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem.
To 70- letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące.

Andrzej Liszewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie podał nowe dane
sytuacji epidemiologicznej w powiecie żyrardowskim.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.03.2020
Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 213/19
Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba):
113/ 1
Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia
COVID-19/(ostatnia doba): 0/0
Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/
(ostatnia doba): 2/0
liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Niestety, gwałtowny wzrost potwierdzonych przypadków w powiecie grodziskim. Wczoraj było 9
przypadków, dziś 16.

Stan danych dla powiatu grodziskiego na godzinę 13.00 w dniu 28.03.2020r.
liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 1193
liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora
sanitarnego: 240
liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 2
Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 16

Na pocieszenie, dobre wieści ze Skierniewic. Dyrekcja WSZ im. Stanisława Rybickiego w
Skierniewicach informuje o wznowieniu przyjęć pacjentów na trzech oddziałach: położniczoginekologicznym, ortopedyczno-urazowym i intensywnej terapii.
Czytaj także: - Żaden z 32 pracowników medycznych nie został zakażony wirusem covid-19
Na szczęście od wczoraj nie przybyło zmarłych z powodu epidemii. Stan na dziś na godz. 10.
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Warto wiedzieć!
Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie
informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800
190 590.
Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca
przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.
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