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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 07 noiembrie 2020

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 3 focare Covid-19 în
Judetul Iaşi, astfel:
1. C.I.A.P.A.D. POPRICANI (Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte
cu dizabilitati) - 5 salariaţi
Măsuri:
Cazurile pozitive au fost izolate la domiciliu. Ancheta epidemiologica este in desfasurare.
2. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ”CUZA VODĂ” IAȘI Bloc operator - 11 salariaţi
Măsuri:
Cazurile pozitive au fost izolate la domiciliu cu monitorizare de către medicul de familie.
S-a efectuat dezinfecția tuturor spațiilor blocului operator și reinstruirea personalului
privind obligativitatea purtării echipamentului de protecție complet și permanent. Ancheta
este in desfasurare.
3. INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI / Secția Radioterapie - 9 pacienți
Măsuri:
4 cazuri pozitive au fost izolate la domiciliu cu monitorizare de către medicul de familie și
5 pacienți au fost transferați în alte unități medicale. S-a efectuat dezinfecția tuturor
spațiilor și reinstruirea personalului privind obligativitatea purtării echipamentului de
protecție complet și permanent.Ancheta este in desfasurare.
De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică informează cu privire la actualizarea numărului
de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 3 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi:
1. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ”C. A. ROSETTI” Iași - a fost confirmat
pozitiv cu COVID-19 încă un salariat.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 7 persoane (3 salariaţi si 4
beneficiari).
Măsuri:
La testarea salariaților din data de 06.11.2020 a mai fost depistat un pozitiv. Salariatul este
izolat la domiciliu si este monitorizat de medicul de familie.
2. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ”SF. ANDREI” IAŞI- au fost confirmaţi cu
noul coronavirus încă 4 salariaţi.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 8 salariaţi.
Măsuri:
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La testarea personalului, au fost depistate încă 4 persoane pozitive COVID-19. Acestea au
fost au fost izolate la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în carantină.
3. CENTRUL REZIDENÍAL SF. NICOLAE PAȘCANI- a fost confirmat cu COVID-19
încă un salariat.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi cu COVID-19 3 salariaţi şi 3
beneficiari.
Măsuri:
La testarea din data de 04.11.2020, s-a confirmat inca un caz la salariati (administrator).
Angajatul este izolat la domiciliu si este monitorizat de medicul de familie.

