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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 19 noiembrie 2020 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la  apariţia unui focar Covid-19 în  
Judetul Iaşi, astfel: 

       1. UNITATE M.A.I. DIN IAŞ I - 18 salariaţi. 
           Măsuri: 
           Cazurile pozit ive sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor. Ancheta este în 

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

de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 7 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi: 
 
       1. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Laborator sănătate mintală - a fost 

confirmat pozitiv cu COVID-19 încă un cadru medical.  
           În cazul acestui focar, au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus 5 salariaţi. 

Măsuri: 
           La retestare a mai fost depistat un caz pozitiv. S-a facut dezinfecţia spaţiilor. Ancheta este 

în desfăşurare. 
 
       2. C.I.A.P.A.D. GALATA IAS I (Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte 

cu dizabilitati)  - au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 11 salariati si 24 de 
beneficiari. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 7 salariaţi si 24 de beneficiari. 
Măsuri: 

           La ultima testare s-au mai depistat 35 de pozit ivi. S-a efectuat dezinfecţia spaţiilor şi a fost 
reinstruit personalul. 

 
       3. CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFINŢII CONSTANTIN ŞI ELENA - au fost confirmaţi 

pozitiv cu COVID-19 încă 6 salariati. 
           De la începutul pandemiei, în cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 2 

salariaţi si 18 de beneficiari. 
Măsuri: 

           În cadrul monitorizării, au mai fost depistaţi 6 salariaţi pozitivi. Cazurile pozitive sunt 
izolate la domiciliu. Ancheta este în desfăşurare. 

 
       4. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secţia III Acuţi (II bărbaţi) - a fost 

confirmat pozitiv cu COVID-19 încă un pacient.  
           În cazul acestui focar, au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus 7 salariaţi şi 6 

pacienţi. 
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Măsuri: 
           La retestare s-a mai depistat un pacient pozitiv. S-a facut dezinfecţia spaţiilor. Ancheta 

este în desfăşurare. 
 
       5. S ERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ - Substaţia Paşcani - au fost confirmaţi  

pozitiv cu COVID-19 încă 2 salariaţi. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 6 salariaţi. 
           Măsuri: 
           La testarea personalului au fost depistate 2 asistente pozitive.Cazurile pozitive sunt izolate 

la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a fost reinstruit personalul. 
 
       6. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOAS E ”SF. PARASCHEVA” - Secţia 3 

pavilion 7 sus - au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus încă 2 salariati. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 10 salariaţi. 

Măsuri: 
           In urma testarii s-au mai confirmat 2 cadre medicale. Cazurile pozitive sunt izolate la 

domiciliu. S-a efectuat dezinfecţia spaţiilor şi a fost reinstruit personalul. 
 
       7. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOAS E ”SF. PARASCHEVA” - Secţia 1 

pavilion 7 jos - au fost confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus încă 2 salariati. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 7 salariaţi. 
           Măsuri: 
           La testarea din cadrul focarului au mai fost depistate 2 cadre medicale. Cazurile pozitive 

sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a fost reinstruit personalul. 
 


