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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 06 noiembrie 2020

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 2 focare Covid-19 în
Judetul Iaşi, astfel:
1. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞ I - Secţia 5 acuţi (VI bărbaţi) - 5 (3
pacienţi şi 2 angajaţi)
Măsuri:
Cazurile pozitive au fost izolate în pavilion. Personalul pozitiv este izolat la domiciliu şi
monitorizat de medicul de familie. Ancheta rămâne deschisă.
2. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ”SF. SPIRIDON” IAŞI - Comparti ment ATA
(aprovizionare – trans port – administrativ) - 5 salariaţi
Măsuri:
Cazurile pozit ive au fost izolate la domiciliu. Ancheta epidemiologica este în desfăşurare.

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. PRIMĂRIA COMUNEI VICTORIA - au fost confirmaţi cu COVID-19 încă 2
salariaţi.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi poziti v 6 salariaţi.
Măsuri:
La testarea celor restanţi din primărie s-au mai depistat 2 pozitivi. Primăria a fost închisă.
2. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE ”SF. ANDREI” IAŞ I- au fost confirmaţi cu
noul coronavirus încă 4 salariaţi.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati poziti v 4 salariati.
Măsuri:
La testarea din 04.11.2020, a personalului, au fost depistaţi încă 4 persoane pozitive
COVID-19. Acestea au fost au fost izolate la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în
carantină.
3. CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU MAME Ş I COPII AFLAŢI ÎN
DIFICULTATE ”FUNDAŢIA HECUB A”- a fost confirmat cu noul coronavirus încă
un salariat.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi cu COVID-19 4 beneficiari.
Măsuri:
La testarea din data de 5.11.2020 s-a identificat un caz pozitiv la o salariată (educatoare).
S-a efectuat izolarea cazului confirmat, carantinarea contacţilor si igienizarea spaţiilor
unităţii.
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4. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE B UCIUM - au fost confirmaţi cu COVID-19
încă 9 beneficiari şi un salariat.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi cu COVID-19 5 salariaţi şi 12
beneficiari.
Măsuri:
La retestarea din data de 04.11.2020 au mai fost depistaţi 10 pozitivi (1 salariat şi 9
beneficiari). S-a efectuat izolarea cazurilor confirmate, carantinarea contacţilor şi
dezinfecţia spaţiilor unităţii. A fost reinstruit personalul cu privire la regulile de igienă
personală şi portul echipamentului de protecţie.

