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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 28 noiembrie 2020 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi informează cu privire la apariţia a 2 focare Covid-19 în 
Judetul Iaşi, astfel: 

1. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. DR. N. OBLU” IAȘI - Secția 
Neurologie 1 - 4 pacienți. 

     Măsuri:  
           Pacienții pozitivi au fost izolați în spital. S-a efectuat curățenia și dezinfecția spațiilor 

secției. 
 
       2. SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU MĂSURI DE SIGURANȚĂ PĂDURENI 

GRAJDURI - Pavilioanele 1 și 3 - 40 (25 cadre medicale și 15 pacienți). 
           Măsuri: 
           Pacienții pozitivi au fost izolați în spital. S-a efectuat curățenia și dezinfecția spațiilor 

secției. Personalul pozitiv este izolat la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. 
        
 
   
           De asemenea, Direcţia de Sănătate Publică informează cu privire la actualizarea numărului 

de persoane confirmate cu noul coronavirus în cadrul a 5 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi: 
 
       1. FUNDATIA IZVOR – CENTRUL REZIDENȚIAL ALINARE MICĂ - sediu 

Eternitate - au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 3 salariaţi si 9 beneficiari. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 3 salariați şi 8 beneficiari. 

Măsuri: 
           Beneficiarii pozitivi au fost izolați în centru. Salariații sunt izolați la domiciliu și 

supravegheați de medicii de familie.  
 
       2. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ”SF. PARASCHEVA” - Secţia 3 

pavilion 7 sus -  au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus încă 3 salariați. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 15 salariați. 

Măsuri: 
           In urma testarii din data de 27.11.2020 s-au mai confirmat 3 cazuri (2 asistente și o 

infirmieră). Cazurile pozitive sunt izolate la domiciliu. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a 
fost reinstruit personalul. 

 
3. CENTRUL  DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHICI HÂRLĂU - 

au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 2 salariaţi. 
În cazul acestui focar, de la inceputul pandemiei au fost confirmați pozitiv 109 
salariaţi şi 41 de beneficiari. 
Măsuri: 
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           În urma testarii au mai fost depistați 2 angajați pozitivi. S-a facut dezinfecţia spaţiilor şi a 
fost reinstruit personalul. 

 
       4. CENTRUL DE SERVICII SOCIALE „SF. NECTARIE” - au fost confirmaţi pozitiv 

cu noul coronavirus încă 2 salariaţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 4 salariaţi şi  7 beneficiari. 
Măsuri: 

           La retestarea personalului s-au mai depistat 2 angajați pozitivi. Cazurile pozitive sunt 
izolate la domiciliu.  

 
       5. CENTRUL SERVICII SOCIALE ”O NOUĂ ȘANSĂ) TÂRGU FRUMOS - au fost 

confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus încă 2 salariaţi. 
           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 5 salariaţi. 

Măsuri: 
           După raportarea focarului au mai fost găsite 2 rezultate pozitive la personal. Salariații sunt 

izolați la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. 
 
 


