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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 09 noiembrie 2020 

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

Judetul Iaşi, astfel: 

      1. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ”ELENA DOAMNA” 
IAȘ I - Secția neonatologie - 4 salariati 

           Măsuri: 

           Salariatii pozitivi au fost depistați ca urmare a testării ca și contacți ai unui caz confirmat. 

Aceștia au fost izolați la domiciliu iar contacții direcți de la locul de muncă vor fi retestați 

conform metodologiei. Ancheta rămâne în desfășurare. 

 

      2.  SOCIETATE COMERCIALA DIN  IAȘI - 7 salariați 
           Măsuri: 

           Pozitivii au fost izolați la domiciliu, s-a efectuat dezinfecția în unitate. Contacții direcți de 

la locul de muncă au fost carantinați. Ancheta rămâne în desfășurare. 

 
      3.  SOCIETATE COMERCIALA DIN  IAȘI (productie prefabricate) – 15 salariați 
           Măsuri: 

           Pozitivii au fost izolați la domiciliu, s-a efectuat dezinfecția în unitate. Contacții direcți de 

la locul de muncă au fost carantinați. Ancheta rămâne în desfășurare. 

 

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

de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 2 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi: 

 

      1. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ”CUZA VODĂ” IAȘI - 
Bloc operator - au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 încă 2 salariati.  

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 11 salariaţi. 
Măsuri: 

           La solicitarea angajatorului s-au efectuat testări depistându-se încă 2 pozitivi. Cazurile  

pozitive au fost izolate la domiciliu cu monitorizare de către medicul de familie. S-a 

efectuat dezinfecția tuturor spațiilor blocului operator. 

 

      2.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia Îngrijiri Paliative 9 cronici - 
a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus încă un pacient. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate pozitiv 22 de persoane (10 salariati si 
12 beneficiari). 
Măsuri: 

           La retestare, s-a mai depistat un pacient pozitiv. Acesta este izolat în spital și monitorizat. 

S-a efectuat dezinfecția spațiilor.. 
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