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BULETIN INFORMATIV – 24 octombrie 2020 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează  cu privire la apariţia a  3 focare Covid-19 în  

Judetul Iaşi, astfel: 

       1. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ  ”Sf. SPIRIDON” IAȘ I - Unitatea de Transfuzii 
Sanguine - 5 cadre medicale 

           Măsuri: 

           Izolarea cazurilor confirmate la domiciliu. Dezinfecția spațiilor unității. Reinstruirea 

personalului privind regulile de igienă personală și portul echipamentului de protecție. 

Anchetă este în desfășurare. 

      2. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE "CUZA VODA"- 
Laboratorul de Analize Medicale – 5 cadre medicale 

            Măsuri: 

           Izolarea cazurilor confirmate la domiciliu si dezinfecția spațiilor unității. A fost   efectuata 

reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală și portul echipamentului de 

protecție. Anchetă este în desfășurare. 

3.  CASA DE BATRANI SI BOLNAVI PAPA IOAN PAUL al-II-lea-  63 (26 salariati si 
37 beneficiari) 

     Măsuri: 
           Cazurile confirmate(salariati si beneficiari) sunt izolate in centru. 

 
 
           De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică informează  cu privire la actualizarea numarului 

de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a doua focare Covid-19 din Judeţul 

Iaşi: 

 

      1. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII ”SFÂNTA MARIA”IAŞI         
- au fost confirmate cu noul coronavirus încă 4 cadre medicale. 

           In cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate cu noul coronavirus 23 cadre 
medicale       
Măsuri: 

           Izolarea cazurilor confirmate la domiciliu si dezinfecţia spaţiilor unităţii. Reinstruirea 

personalului privind regulile de igienă personală şi portul echipamentului de protecţie. 

Anchetă este în desfăşurare.       

      2.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI - Laborator analize medicale- a fost 
confirmat cu noul coronavirus încă un salariat. 

           In cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi cu noul coronavirus 7 salariaţi. 
Măsuri: 

           In data de 23.10.2020 s-a confirmat un caz la o asistenta medicala, care ulterior a fost 

evaluata şi izolata la domiciliu. S-a efectuat dezinfecţia spaţiilor. 
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