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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 07 decembrie 2020 

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

Judetul Iaşi, astfel: 

1. PRIMĂRIA COMUNEI DUMEŞTI - 5 salariaţi. 
      Măsuri:  

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

efectuat dezinfecţia cu firmă autorizată. Ancheta este în desfăşurare.   

 

       2.  SOCIETATE COMERCIALĂ DIN IAŞI - 12 salariaţi. 
            Măsuri: 

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

efectuat dezinfectia cu firmă autorizată. 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 4 focare Covid-19 din Judeţul Iaşi: 

 

       1. DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI IAŞ I (Sediul administrativ) - a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 
încă un salariat. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv  17 salariaţi. 
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. 

 

2. AGENT ECONOMIC DIN IAŞI - au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 5 
salariaţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv  29 salariaţi. 
Măsuri: 

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

luat măsuri de dezinfecţie a spaţiilor. 

 

       3. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ RĂDUCĂNENI - au fost confirmaţi pozitiv cu 
noul coronavirus încă 6 salariaţi şi 9 beneficiari. 
În cazul acestui focar, de la începutul pandemiei au fost confirmaţi pozitiv 6 salariaţi. 
Măsuri: 

           La testarea periodică s-au mai depistat 15 pozitivi. Salariaţii pozitiv i au fost izolaţi la 

domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie . S-a efectuat dezinfecţia tuturor spaţiilor 

din centru şi reinstruirea personalului.  
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       4. CENTRUL DE S ERVICII SOCIALE BUDĂI  JUD. IAŞI - Centrul Armonia - au 
fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19 încă 5 beneficiari şi 3 salariaţi. 

           În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 8 beneficiari. 
Măsuri: 

           La aflarea tuturor rezultatelor s-au mai depistat 5 beneficiari şi 3 salariaţi pozitivi. 

Beneficiarii pozitivi rămân izolaţi în centru şi vor fi monitorizaţi de un medic infecţionist. 

 

        
 


