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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 16 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 URGENŢE PENTRU COPII SF. MARIA - 4 salariaţi.
Măsuri:
Cazurile pozit ive sunt izolate la domiciliu. Contacţii direcţi au rezultat negativ.
2. S ERVICIUL J UDEŢEAN DE AMB ULANŢĂ - Substaţia Paşcani - 6 salariaţi.
Măsuri:
Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a fost reinstruit
personalul.
3. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOAS E ”SF. PARASCHEVA” - Secţia 3
pavilion 7 - 7 salariaţi
Măsuri:
Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a fost reinstruit
personalul.

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. SOCIETATE COMERCIALĂ DIN IAŞ I - a fost confirmat poziti v cu COVID-19
încă un salariat.
În cazul acestui focar, pe data de 13.11.2020 au fost confirmaţi pozitiv cu noul
coronavirus 13 salariaţi.
Măsuri:
Salariatul confirmat pozitiv este izolat la domiciliu .S-a efectuat dezinfecţia spaţiului cu o
firmă specializată.
2. C.I.A.P.A.D. POPRICANI (Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilităţi) - a fost confirmat poziti v cu COVID-19 încă un beneficiar.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi poziti v 5 salariaţi.
Măsuri:
La ultima testare a mai fost depistat un beneficiar. Ancheta epidemiologică este în
desfăşurare.
3. C.I.A.P.A.D. GALATA IAŞ I (Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilităţi) - au fost confirmati poziti v cu COVID-19 încă 2 salariati.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi poziti v 5 salariaţi şi 24 de beneficiari.
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Măsuri:
La ultima testare s-au mai confirmat 2 cazuri. Ancheta epidemiologică este în desfăşurare.

