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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 13 noiembrie 2020 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 4 focare Covid-19 în 

Judetul Iaşi, astfel: 

      1.  SOCIETATE COMERCIALA DIN IASI - 13 salariati. 
           Măsuri: 

           Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. S-a efecuat dezinfectia spatiului cu o firma 

specializata. Ancheta este in desfasurare. 

 
2. SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI - Sectia Ingrijiri Paliative - 12 

(7 salariati si 5 pacienti). 
     Măsuri: 

           Cazurile pozitive (salariati) sunt izolate la domiciliu. 3 pacienti pozitivi au fost transferati 

la Spitalul CF Pascani, iar 1 este izolat in sectie, in spatiu dedicat. O pacienta cu test 

pozitiv a decedat in data de 10.11.2020. S-a efecuat dezinfectia spatiului cu o firma 

specializata. A fost reinstruit personalul. Ancheta este in desfasurare. 

 

3. SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE - Ambulatoriul de specialitate pentru 
sportivi - 6 salariati. 

            Măsuri: 
            3 din cazurile pozitive sunt internate in sectia Recuperare respiratorie- zona COVID a 

Spitalului Clinic de Recuperare.A fost suspendata activitatea Ambulatoriului de 

specialitate pentru sportivi. 

 
4. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - Sectia III Acuti (II barbati) - 8(4 

salariati si 4 pacienti). 
      Măsuri: 
      Pacientii pozitivi sunt izolati in sectie, iar personalul la domiciliu. 

 

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

de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 12 focare Covid-19 din Judeţul 

Iaşi: 

 

       1. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE BUCIUM - a fost confirmat pozitiv cu COVID-
19 încă un beneficiar.  

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus                
13 beneficiari și 6 salariați. 
Măsuri: 
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           La retestarea din data de 12.11.2020  s-a mai depistat un caz pozitiv (un beneficiar). S-a 

efectuat reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală și portul 

echipamentului de protecție. 

 

       2. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ”SF. SPIRIDON” IAŞI - Secţia Chirurgie  
Plastică – au fost confirmate cu noul coronavirus încă 5 cadre medicale. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate pozitiv 16 cadre medicale. 
Măsuri: 

           La retestare s-au mai depistat 5 cazuri noi. Persoanele confirmate au fost izolate la 

domiciliu. 

      3.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia Psihiatrie Cronici – au fost 
confirmate cu noul coronavirus încă 3 cadre medicale. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 60 de pacienti si 8 salariati. 
Măsuri: 

Persoanele confirmate au fost izolate la domiciliu. 

4. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF. Spiridon” - Secţia gastroenterologie -   
– au fost confirmate cu noul coronavirus încă 2 asistente medicale. 

      În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate pozitiv 7 cadre medicale. 
     Măsuri: 

           La testarea personalului contact cu cazuri confirmate s-au mai depistat 2 cazuri pozitive (2 

asistente). Pozitivii au fost izolaţi la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în carantină.  

5. CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU MAME ŞI COPII AFLAŢI ÎN  
DIFICULTATE ”FUNDAŢIA HECUBA” – au fost confirmati cu COVID-19 încă 9 
beneficiari. 

      În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 4 beneficiari si un salariat. 
     Măsuri: 

            La testarea din data de 11.11.2020 s-au mai pozitivat 9 beneficiari.Pozitivii au fost izolaţi 

în apartamentele alocate. 

6. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF. Spiridon” - Clinica ORL și Bloc 
operator ORL – a fost confirmat cu noul coronavirus încă un cadru medical. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate pozitiv 7 cadre medicale. 
     Măsuri: 

            La testarea contactilor cu cazurile confirmate, s-a mai depistat un caz nou la un cadru 

medical. Acesta a fost izolat la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în carantină.  

7. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF. Spiridon” - Clinica Diabet si Boli 
Metabolice – au fost confirmate cu COVID-19 încă 7 cadre medicale. 

      În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmate pozitiv 6 cadre medicale. 
     Măsuri: 

           La testarea contactilor cu cazurile confirmate, s-au mai depistat 7 cazuri noi. Prin urmare, 

persoanele confirmate au fost izolate la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în carantină.  

8. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE ”SF. ANDREI”IAŞI – a fost confirmat cu noul 
coronavirus încă un salariat. 

     În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 13 salariati. 
           Măsuri: 
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           In data de 12.11.2020 s-a mai confirmat un caz la o infirmiera. Persoana  pozitiva a fost  

izolata la domiciliu iar contacţii direcţi plasaţi în carantină.  

      9.  INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI - Secția 1 acuți (I bărbați) – a fost 
confirmat cu noul coronavirus încă un pacient. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 3 pacienti. 
Măsuri: 

           La testarea din data de 11.11.2020 s-a mai confirmat un caz la un pacient care a fost izolat 

în spital. Ancheta rămâne în desfășurare. 

     10. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”SF. SPIRIDON” IAȘI - Sectia Cardiologie - au 
fost confirmati cu COVID-19 încă 3 asistenti medicali. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 7 infirmieri. 
Măsuri: 

           Cazurile pozitive au fost izolate la domiciliu și monitorizate de medicii de familie. 

     11. SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ ”SF. SPIRIDON” IAŞI - Compartiment ATA 
(aprovizionare – transport – administrativ) – a fost confirmat cu noul coronavirus 
încă un salariat. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 5 salariati. 
           Măsuri: 

           Cazurile pozitive au fost izolate la domiciliu. Ancheta epidemiologica este în desfăşurare. 

     12. SOCIETATE COMERCIALA DIN  IAȘI - au fost confirmati cu COVID-19 încă 6 
salariați. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmati pozitiv 8 salariati. 
           Măsuri: 

           Pozitivii au fost izolați la domiciliu, s-a efectuat dezinfecția în unitate. Ancheta rămâne în 

desfășurare. 

 

 

 

 


