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BULETIN INFORMATIV – 30 octombrie 2020 

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

1. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF. Spiridon” - Secţia gastroenterologie -  
7 cadre medicale 

     Măsuri: 
           Cadrele medicale pozitive au fost contacţi ai unor pacienţi pozitivi. Prin urmare, pozitivii 

au fost izolaţi la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în carantină. Ancheta rămâne 
deschisă. 

 
2. CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU MAME ŞI COPII AFLAŢI ÎN  

DIFICULTATE ”FUNDAŢIA HECUBA” - 4 beneficiari 
     Măsuri: 

            Pozitivii au fost izolaţi în apartamentele alocate iar contacţii direcţi au fost carantinaţi. 
 
      3.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia Psihiatrie V Acuţi - 11 

pacienţi 
            Măsuri: 
            Pozitivii au fost izolaţi în pavilion şi au fost evaluaţi de un medic infecţionist. Ancheta 

rămâne în derulare. 
 
 
            
           De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică informează cu privire la actualizarea numărului 

de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 4 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi: 
 
      1.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia Îngrijiri Paliative 9 cronici -

au fost confirmaţi cu COVID-19 încă 3 pacienţi. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate cu noul coronavirus 11 persoane       

(3 cadre medicale şi 8 pacienţi) 
Măsuri: 

           Pacientul confirmat este izolat în spital şi monitorizat. Anchetă este în desfăşurare. S-a 
efectuat dezinfecţia spaţiilor. 

 
      2.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia Psihiatrie Cronici Bârnova - 

au fost confirmate cu noul coronavirus încă 47 de persoane (43 pacienti si 4 cadre 
medicale) 

           Conform actualizărilor, în cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate cu noul 
coronavirus 14 persoane (12 pacienţi şi 2 cadre medicale) 
Măsuri: 
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În data de 29.10.2020 s-au primit încă 47 rezultate pozitive. Cadrele medicale depistate 
pozitiv sunt izolate la domiciliu. Pacienţii pozitivi sunt izolaţi în spital şi au fost evaluaţi 
de un medic infecţionist. 
 

      3.  SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII ”SFÂNTA MARIA”IAŞI - au 
fost  confirmate cu noul coronavirus încă 2 asistente medicale.  
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate cu noul coronavirus 28 de cadre 
medicale. 
Măsuri: 

           Cazurile confirmate au fost izolate la domiciliu. S-a efectuat dezinfecţia spaţiilor unităţii si 
s-a reinstruit personalul privind regulile de igienă personală şi portul echipamentului de 
protecţie.  

 
      4.  C.S.S. SFÂNTUL NECTARIE IAŞI - au fost confirmate cu noul coronavirus încă 4 

persoane (2 salariaţi şi 2 beneficiari) 
           Conform actualizărilor, în cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate cu noul 

coronavirus 19 persoane (9 salariaţi şi 10 beneficiari) 
Măsuri: 
La testarea din data de 28.10.2020, s-au mai depistat 4 pozitivi. Persoanele pozitive au fost 
evaluate de un medic de familie şi s-a decis izolarea  în centru. S-au luat măsurile de 
prevenire a infecţiei. 

 
 
 
 

 
 


