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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 05 noiembrie 2020

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 6 focare Covid-19 în
Judetul Iaşi, astfel:
1. PRIMĂRIA COMUNEI VICTORIA - 6 salariaţi
Măsuri:
Pozitivii au fost izolaţi la domiciliu, au fost stabiliţi contacţii direcţi. Unitatea a fost închisă
şi s-a efectuat dezinfecţia acesteia. Ancheta rămâne în desfăşurare.
2. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE ”C. A. ROS ETTI” Iaşi - 7 (3 salariaţi şi 4
beneficiari)
Măsuri:
Pozitivii beneficiari au fost izolaţi în centru iar salariaţii la domiciliu cu monitorizare prin
medicul de familie. Ancheta rămâne în desfăşurare.
3. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia 1 acuţi (I bărbaţi) - 3
pacienţi
Măsuri:
Pacienţii au fost izolaţi în spital. Ancheta rămâne în desfăşurare.
4. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ”SF. SPIRIDON” IAŞI - Sectia Cardiologie - 7
infirmiere
Măsuri:
Cazurile pozitive au avut contact cu pacienţi pozitivi. Persoanele confirmate pozitive au
fost izolate la domiciliu şi monitorizate de medicii de familie. Ancheta rămâne deschisă.
5. SPITALUL ORĂŞ ENESC HÂRLĂU – Secţia de Boli Infecţioase - 4 infirmiere
Măsuri:
Cazurile pozitive au fost izolate la domiciliu şi monitorizate de medicii de familie.
Ancheta rămâne deschisă.
6. PREVENTORIUL TBC DELENI - 5 pacienţi
Măsuri:
Cazurile pozitive au fost izolate la Spitalul Orăşenesc Hârlău. Ancheta rămâne in
continuare deschisă.
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De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică informează cu privire la actualizarea numărului
de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 5 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi:
1. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE Tg. FRUMOS - a fost confirmat cu COVID-19
încă un salariat.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate cu noul coronavirus 16 persoane
(8 beneficiari şi 8 salariaţi).
Măsuri:
La ultima testare din data de 03.11.2020, s-a mai identificat un caz nou de îmbolnăvire.
Persoana pozitiva a fost evaluată medical şi izolată la do miciliu.
2. FUNDAŢIA IZVOR – TOMEŞ TI - au fost confirmaţi cu COVID-19 încă 4
beneficiari şi 2 salariaţi (total 66 de cazuri).
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi poziti v 51 de beneficiari şi 9 salariaţi.
Măsuri:
La retestare s-au mai depistat 6 persoane pozitive. Beneficiarii pozitivi au fost evaluaţi de
un medic infecţionist şi rămân în centru.
3. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE B UDĂI ARMONIA - au fost confirmaţi cu
noul coronavirus încă 15 beneficiari şi 5 salariaţi (total 25 de cazuri).
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati poziti v un salariat şi 4 beneficiari.
Măsuri:
La testarea din data de 29.10.2020 s-au mai depistat 5 angajaţi şi 15 beneficiari. Cazurile
confirmate au fost izolate. S-a efectuat igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor unităţii.
4. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE B UCIUM - au fost confirmaţi cu noul
coronavirus încă 8 beneficiari şi un salariat (total 17 cazuri).
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi cu COVID-19, 8 persoane (4 salariaţi
şi 4 beneficiari).
Măsuri:
La retestarea din data de 04.11.2020 au mai fost depistaţi 9 pozitivi (1 salariat şi 8
beneficiari). S-a efectuat izolarea cazurilor confirmate, carantinarea contacţilor, igienizarea
spaţiilor unităţii.
5. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞ I - - Secţia exterioară Şipote cronici I
- a fost confirmat cu COVID-19 încă un cadru medical.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi cu noul coronavirus încă 9 pacienţi şi
un salariat.
Măsuri:
Ca urmare a testării unui cadru medical simptomatic, acesta s-a confirmat pozitiv. S-a
efectuat dezinfecţia spaţiilor.
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