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BULETIN INFORMATIV – FOCARE COVID-19 – 19 decembrie 2020 

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

1. SPITALUL CLINIC DE URGENȚE ”PROF. N.OBLU - Neurochirurgie - 7 (6 
pacienți și 1 infirmieră). 
Măsuri: 

            Pacienții au fost izolați în zona COVID. Infirmiera a fost izolată la domiciliu. S-a efectuat 
dezinfecția terminală a spațiilor. 

 
2. SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI - Secția ortopedie - 4 pacienți. 
    Măsuri: 

           Pacienții au fost izolați în zona COVID.  S-a efectuat dezinfecția terminală a spațiilor. 
 
        
           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 - Secţia 5 acuţi (VI bărbați) - s-a 

confirmat pozitiv încă un salariat. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 3 salariaţi şi 3 pacienţi. 
Măsuri: 

           Personalul pozitiv este izolat la domiciliu și monitorizat de medicul de familie. Ancheta 
rămâne deschisă. 

 
       2.  SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. N. OBLU” IAȘI - SECȚIA 

NEUROLOGIE 2 - s-au confirmat pozitiv încă 7 salariaţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 1 salariat şi 9 pacienţi. 
Măsuri: 

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

 
       3. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. DR. N. OBLU” IAȘI - Secția 

Neurologie 1 - s-au confirmat pozitiv încă 3 pacienţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 5 salariaţi şi 5 pacienţi. 
Măsuri: 

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

 
       4. UNITATE MEDICO-SOCIALA RADUCANENI – la ultima testare s-au mai 

confirmat 14 beneficiari si 7 salariati. 
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În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 15 salariaţi şi 16 beneficiari. 
Măsuri: 

           Salariații pozitivi au fost izolați la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. S-a 
efectuat dezinfectia tuturor spatiilor din centru si reinstruirea personalului. 

 
       5.  SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. N. OBLU” IAȘI - Secția 

Neurochirurgie 2 - s-au confirmat pozitiv încă 3 pacienţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 8 salariaţi şi 3 pacienţi. 
Măsuri: 

           S-a efectuat dezinfectia etapizata a tuturor spatiilor din spital si reinstruirea personalului 
medico-sanitar. 

        
       6. INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAŞI - Secția ATI - s-au confirmat pozitiv 

încă 5 salariaţi şi 2 pacienţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 5 salariaţi şi 2 pacienţi. 
Măsuri: 

           Salariații pozitivi au fost izolați la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. S-a 
efectuat dezinfectia etapizata a tuturor spatiilor din spital si reinstruirea personalului 
medico-sanitar. 

 
       7.  SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ ”PROF. N. OBLU” IAȘI - Secția UPU - s-au 

confirmat pozitiv încă 4 salariaţi. 
În cazul acestui focar, iniţial au fost confirmaţi pozitiv 8 salariaţi. 
Măsuri: 

           Salariații pozitivi au fost izolați la domiciliu sub monitorizarea medicilor de familie. S-a 
efectuat dezinfectia etapizata a tuturor spatiilor din spital si reinstruirea personalului 
medico-sanitar. 

 


