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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 02 decembrie 2020 

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

Judetul Iaşi, astfel: 

1. UNITATE MEDICO-SOCIALĂ RĂDUCĂNENI - 6 salariaţi (2 asistente, 3 
infirmiere, 1 spălatoreasă). 

      Măsuri:  

            Salariaţii pozitivi au fost izolaţi la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. S-a   

efectuat dezinfecţia tuturor spaţiilor din centru şi reinstruirea personalului. 

 

2. SPITALUL MILITAR ”DR. CZIHAC” IAŞI - Secţia Chirurgie - 8 salariaţi (5 
asistente, 3 infirmiere). 

     Măsuri: 

            Salariaţii pozitivi au fost izolaţi la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. S-a 

efectuat dezinfecţia etapizată a tuturor spaţiilor din spital şi reinstruirea personalului 

medico-sanitar. 

          

 
   
           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. CĂMINUL DE PENSIONARI ”SF. CUVIOASA Parascheva” Copou - au fost 
confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 2 salariaţi si un beneficiar. 

           În cazul acestui focar, de la inceputul pandemiei, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 13 
salariati şi 44 de beneficiari. 
Măsuri: 

           La testare s-au mai depistat pozitivi 3 (2 salariaţi şi 1 beneficiar). S-a efectuat dezinfecţia 

spaţiilor. 

 

       2. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILITĂŢI COZMEŞTI - a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus încă un 
salariat. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 15 beneficiari şi 3 salariaţi. 
Măsuri: 

           La testare a fost confirmat 1 salariat (asistent medical). Acesta a fost izolat la domiciliu 

sub monitorizarea medicului de familie. 

 

3. AGENT ECONOMIC DIN IAŞI - au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 7 
salariaţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv  16 salariaţi. 
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Măsuri: 

           Personalul pozitiv a fost izolat la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. 

Contacţii direcţi au fost carantinaţi la domiciliu. S-au luat măsuri de dezinfecţie a spaţiilor. 

 

       4. UNITATEA DE AS ISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ PODU ILOAIEI - au fost 
confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus încă 3 beneficiari. 
În cazul acestui focar, de la inceputul pandemiei au fost confirmaţi pozitiv 2 salariaţi 
şi 4 beneficiari. 
Măsuri: 

           Beneficiarii sunt izolaţi în centru. S-a efectuat curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor 

 

        
 


