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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 17 noiembrie 2020 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează  cu privire la apariţia a  5 focare Covid-19 în  

Judetul Iaşi, astfel: 

       1. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE MIRCEŞTI – 3 (1 salariat şi 2 beneficiari). 
           Măsuri: 

           Salariatul pozitiv este izolat la domiciliu iar beneficiarii în centru. S-a facut dezinfecţia 

spaţiilor şi a fost reinstruit personalul. 

 
       2. SPITALUL CLINIC ”DR. C.I. PARHON” IAŞI - Secţia Nefrologie - 8 cadre 

medicale. 
           Măsuri: 

           Salariaţii pozitivi au fost izo laţi la domiciliu şi monitorizaţi de medicii de familie. S-a 

efectuat dezinfecţia spaţiilor comune. 

 

       3. INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE IAŞI - Secţia ATI - 8 cadre 
medicale.  

           Măsuri: 

           Salariaţii pozitivi au fost izo laţi la domiciliu şi monitorizaţi de medicii de familie. S-a 

efectuat dezinfecţia spaţiilor comune. S-a instituit limitarea internărilor cu excepţia 

urgenţelor majore. 

 

       4. INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI / Secţia Radioterapie - 7 (4 
pacienţi şi 3 cadre medicale) 

           Măsuri: 

           3 pacienţi au fost izolaţi la domiciliu şi unul simptomatic transferat în zona roşie a 

spitalului. Personalul pozitiv a fost izolat la domiciliu şi monitorizat prin medicii de 

familie. 

 

       5. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE TÂRGU FRUMOS - Casa de tip familial 
Teilor 2 A - 18 (7 salariaţi şi 11 beneficiari) 

           Măsuri: 

           Beneficiarii sunt izolaţi în centru, asimptomatici şi monitorizaţi de personalul centrului.    

S-a efectuat dezinfecţia tuturor spaţiilor. 

 

 
           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. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - Sectia III Acuti (II barbati) - au 
fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă un salariat şi 2 pacienţi.  
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           În cazul acestui focar, pe data de 13.11.2020 au fost confirmaţi pozitiv cu noul 
coronavirus 4 salariaţi si 4 pacienţi. 
Măsuri: 

           La retestare au mai fost depistaţi 3 pozitivi (1cadru medical şi 2 pacienţi). Pacienţii 

pozitivi sunt izolaţi în secţie, iar personalul la domiciliu. 

 

       2. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE ”ELENA DOAMNA” 
IAŢI - Secţia neonatologie - au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 6 salariaţi. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 4 salariaţi. 
Măsuri: 

           La testarea de control s-au mai depistat 6 cadre medicale pozit ive. Ancheta epidemiologică 

este în desfăşurare. 

 

       3. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞ I - Laborator sănătate mintală - au 
fost confirmati pozitiv cu COVID-19 încă 2 salariati. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 3 salariaţi. 
           Măsuri: 

           La retestare au mai fost depistate două cazuri pozitive. Cazurile confirmate sunt izolate şi 
monitorizate la domiciliu prin medicul de familie. 

 

      4. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE BUCIUM - a fost confirmat pozitiv cu noul 
coronavirus încă un beneficiar. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 6 salariaţi şi 14 beneficiari. 
           Măsuri: 

           La retestare s-a mai depistat un caz pozitiv (un beneficiar). Ancheta epidemiologică este în 

desfăşurare. 

 

 

 

 

 

 


