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Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 21 854 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. 
Przekazano też informację o śmierci 303 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Łącznie w Polsce 
zakażenie potwierdzono u 712 972 osób, spośród których 10 348 zmarło. Wyzdrowiały 294 783 osoby. 
 
Najwięcej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, o których poinformowano w niedzielę, dotyczy województwa 
śląskiego, gdzie odnotowano 3576 infekcji. 
 
Pozostałe przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (2143), dolnośląskiego (2016), małopolskiego (1859), 
kujawsko-pomorskiego (1723), mazowieckiego (1642), łódzkiego (1389), lubelskiego (1248), pomorskiego (1046), 
zachodniopomorskiego (1033), podkarpackiego (926), warmińsko-mazurskiego (820), podlaskiego (725), 
świętokrzyskiego (685), opolskiego (604), lubuskiego (419). 
 
Ministerstwo przekazało również informację o śmierci 303 zakażonych osób. Podano, że z powodu COVID-19 zmarło 
36 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 267 osób. 
 
Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 712 972 osób, z których 10 348 zmarło. 
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Ile jest zajętych łóżek? Ile osób wyzdrowiało? 
Wcześniej w niedzielę resort zdrowia opublikował codzienny raport z danymi epidemiologicznymi.  
 
 
Wynika z niego, że: 

- 35 448 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+266 w stosunku do 
dnia poprzedniego),  

- z tego 21 988 łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest zajętych (-332),  
- 2 761 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-44),  
- z tego 2 114 respiratorów jest wykorzystywanych (-12),  
- 409 322 osoby są objęte kwarantanną (-30 703),  
- 29 920 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (-705), -294 783 osoby 
wyzdrowiały (+12 568). 
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10 osób zginęło, a siedem zostało ciężko rannych w 
pożarze na szpitalnym oddziale z pacjentami chorymi 
na COVID-19 w mieście Piatra Neamt w Rumunii - 
podały lokalne służby ratunkowe. Rumuński minister 
zdrowia Nelu Tataru przekazał, że pożar został 
"najprawdopodobniej wywołany zwarciem". 
Cytowana przez AP rzeczniczka pogotowia 
ratunkowego w okręgu Neamt, Irina Popa, przekazała, 
że paliły się dwie sale na oddziale intensywnej terapii, 
w których przebywało 16 pacjentów. Dodała, że uważa 
się, iż chorzy, którzy zginęli, byli zakażeni 
koronawirusem. 
Rzeczniczka poinformowała, że wszyscy, którzy zginęli 
w płomieniach, byli pacjentami. Poważnych obrażeń 
doznało sześciu pacjentów i członek personelu 
medycznego. Wszyscy są w stanie krytycznym. 
Rumuński minister zdrowia Nelu Tataru powiedział 
lokalnym mediom, że pożar został 
"najprawdopodobniej wywołany zwarciem". 
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