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Situația COVID-19 la 18 septembrie 2020 
În județul Neamț, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 2.765 cazuri covid-19.  

Au fost raportate 102 decese - 46 de femei și 56 de bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 96 de ani și 
având comorbidități. 

Au fost testate 12.838 persoane, fiind lucrate în total 38.351 teste. 38,83 % din testări sunt realizate 
la Spitalele din județul Neamț. 

Începând cu 1 august a.c. au fost înregistrate 1.433 cazuri. 

Localitățile cu cele mai multe infectări înregistrate în ultimele 14 zile sunt municipiul Roman cu 199 
cazuri și Piatra Neamț cu 98 cazuri.  

 

Grafic 1 Cazuri confirmate, în ultimele 14 zile 

În perioada 11 septembrie - 18 septembrie au fost raportate 224 cazuri noi și 11 decese (3 femei și 8 
bărbați, cu vârste cuprinse între 55 și 85 de ani). 

În această perioadă au fost depistate și anchetate mai multe focare și au fost continuate anchetele 
epidemiologice a focarelor în desfășurare: 

1. În cadrul unei primării din județul Neamț a fost depistat, în data de 11.08.2020 un focar covid-19. 
În total sunt infectați 6 salariați. Cele 6 persoane au fost internate spitalele suport covid din județ. 
Până în prezent, a fost instituită măsura carantinei la o adresa declarata de ei pentru alte 5 persoane, 
contacți de familie și de serviciu. A fost efectuată dezinfecția generală, au fost închise 3 birouri și 
reorganizată activitatea astfel încât să fie diminuate riscurile de infectare atât pentru angajați cât și 
pentru cetățeni. 

2. În CSPAH Roman, în cadrul măsurilor aplicate de limitare a focarului, au fost testate 146 de 
persoane și au fost depistate covid-19 pozitive încă 20 de cazuri - 14 de beneficiari și 6 salariați. 
Persoanele au fost izolate în spitalele suport covid din județ. Au fost efectuate dezinfecții terminale și 
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au fost reorganizate spațiile pentru asigurarea funcționării unității. Pacienții si personalul medico-
sanitar sunt supravegheați clinic și epidemiologic. 

În prezent, 289 de persoane confirmate covid-19 sunt internate în cele 2 spitale suport covid-19 din 
județul Neamț. 9 persoane sunt internate la ATI. În Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț sunt 
internați 51 suspecți. Din spitalele din județul Neamț au fost externate 1.963 persoane. 

Până în prezent Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 3.191 decizii de carantinare și 678 
decizii de prelungire a izolării. 1.498 au fost izolate in spitale suport covid-19 din județul Neamț, 
începând cu data de 23 iulie 2020. 

Având în vedere începerea anului școlar 2020-2021, facem următoarele recomandări de protecție la nivel 

individual, în unităţile de învăţământ, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2: 

Spălați-vă des pe mâini! 

Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel! 

Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţil! 

Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 

Nu vă strângeţi în braţe! 

Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile! 

Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul şcolii! 

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor 

Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

• imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 
• înainte de pauza/pauzele de masă; 
• înainte şi după utilizarea toaletei; 
• după tuse sau strănut; 
• ori de câte ori este necesar. 

b) Purtarea măştii de protecţie 

• Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi 
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în 
timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior); 

• Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi 
va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul 
recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior); 

• Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor; 
• Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

În cazul în care apare cel puţin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăţi la respiraţie, 
durere în gât, se va contacta sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112. 


