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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 23 noiembrie 2020

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 3 focare Covid-19 în
Judetul Iaşi, astfel:
1. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE „SF. NECTARIE” - 4 angajaţi şi 7 beneficiari.
Măsuri:
Beneficiarii pozitivi sunt izolaţi în centru, iar salariaţii la domiciliu.
2. SPITALUL CLINIC DE URGENŢE PENTRU COPII ”SF. Maria” IAŞI - Secţia
dializă - 6 angajaţi
Măsuri:
Pozitivii sunt izolaţi la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. Contacţii direcţi
sunt carantinaţi la domiciliu. Nu există copii contacţi direct.
3. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE Ş I ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂŢI COZMEŞ TI - 3 angajaţi şi 15 beneficiari.
Măsuri:
Angajaţii pozitivi sunt izolaţi la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie.
Beneficiarii sunt izolaţi în centru.

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 BOLI INFECŢIOAS E ”SF. PARASCHEVA” - Secţia 3
pavilion 7 sus - au fost confirmate poziti v cu COVID-19 încă 3 cadre medicale.
În cazul acestui focar, au fost confirmaţi poziti v cu noul coronavirus 12 salariaţi.
Măsuri:
In urma testarii din data de 21.11.2020 s-au mai confirmat 3 cazuri. Persoanele confirmate
pozitiv sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a fost reinstruit
personalul.
2. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOAS E ”SF. PARASCHEVA” - Secţia 1
pavilion 7 jos – au fost confirmate poziti v cu COVID-19 încă doua cadre medicale.
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi poziti v 9 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.

