
 

 

 
 

COMUNICAT DE PRESA 

 

 Cu privire la situatia Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova azi 
21.08.2020. 

Incepand cu data de 21.08.2020 in conformitate cu masurile dispuse de catre 
reprezentantul DSP Dolj prin procesul verbal inregistrat la CPV Craiova sub 
nr.2953/20.08.2020, CPV Craiova  dispune : 

-pacientii COVID pozitivi izolati pe sectorul COVID  se vor muta pe sectorul non-
COVID la 14 zile de la data recoltarii probei 

In aceasta situatie se regasesc un numar de 74 pacienti depistati pozitiv la 
testarea efectuata in datele de  06-07 august 2020, izolati in centru la etajele III si IV  
din cladirea principala. Acestia nu mai necesita testare COVID-19, conform OMS 
nr.1321/22.07.2020, ramanand sub monitorizarea zilnica a medicului CPV pentru o 
perioada de inca 10 zile.   

Cei 69 de pacienti depistati pozitiv la testarea din data de 21.07.2020  au fost 
izolati in monoblocul de garsoniere. Acestia au fost asimptomatici fiind monitorizati zilnic 
de catre medicul CPV si evaluati periodic de catre medicul infectionist. 

In momentul de fata conform OMS nr.1321/2020 acestia nu mai sunt contagiosi, 
considerandu-se a fi vindecati. 

Totodata se regasesc in aceeasi situatie si un numar de 19 salariati ai institutiei 
care au fost testati pozitiv in data de 05.08.2020, dintre care 7 se vor intoarce in izolare 
la locul de munca in data de 24.08.2020 iar medicul subiect al aceleiasi testari se va 
intoarce in izolare la locul de munca in data de 27.08.2020. 

In conformitate cu Anexa nr. 3 lit C alin.1 lit.a din OMS nr.1321/2020 
„.......Pacientii care au fost diagnosticati cu forma asimptomatica de infectie cu SARS-



 

COV-2 nu mai necesita testare dupa 14 zile de la diagnosticul initial.Acestia pot 
desfasura activitati curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii 
acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile.....” 

 Scaderea notabila a infectarilor Covid la nivelul CPV Craiova s-a datorat in 
cea mai mare parte personalulului care a respectat intocmai masurile dispuse, 
acest fapt conducand la situatia pozitiva de a putea azi 21.08.2020 sa afirmam ca 
la nivelul institutiei nu mai exista beneficiari si nici salariati contagiosi, o mare 
parte dintre acestia fiind considerati a fi vindecati. 

 In urma monitorizarii bilunare a beneficiarilor si personalului CPV Craiova , a fost 
depistat focar COVID-19 efectuandu-se ancheta epidemiologica   de catre DSP Dolj in 
data de 25.07.2020 , prin care s-au dispus o serie de masuri printre care si masura 
izolarii la locul de munca a personalului pentru o perioada de 7 zile. 

In data de 30.07. 2020 a fost efectuata  cea de-a doua ancheta epidemiologica 
de catre DSP Dolj prin care au fost modificate masurile dispuse prin prima ancheta 
epidemiologica iar perioada de izolare a personalului la locul de munca  fiind majorata 
de la 7 la 14 zile. 

Institutia a facut numeroase demersuri in vederea testarii personalului inainte de 
intrarea in izolare la locul de munca cat si la iesirea din izolare la locul de munca.  

Ritmul de testare a personalului cat si a beneficiarilor a fost stabilit de catre DSP 
Dolj,comunicarea cu intarziere a rezultatelor testelor nefiind  din vina CPV Craiova, 
acesta  neputand  interveni in procesul de interpretare si comunicare a rezultatelor . 

In acest context s-au dispus urmatoarele masuri in concordanta cu 
recomandarile DSP Dolj si care au fost respectate in totalitate de catre CPV Craiova: 

-DSP Craiova a efectuat anchete epidemiologice si focarul a fost monitorizat 
permanent; 

-s-a luat masura de carantinare a unitatii pana la inchiderea focarului; 

-s-a efectuat permanent dezinfectia tuturor spatiilor; 

-personalul a fost instruit in vederea utilizarii corespunzatoare a echipamentului 
de protectie; 

- s-a dirijat personal de ingrijire dedicat pentru rezidentii pozitivi COVID-19, fiind 
efectuat triajul in mod corespunzator, beneficiarii pozitivi fiind izolati in sectoare COVID-
19  pe etajele III si IV din cladirea centrala; 

-s-a efectuat monitorizarea zilnica a personalului si a beneficiarilor; 



 

-s-a efectuat aprovizionarea corespunzatoare cu materiale de curatenie , 
substante dezinfectante pentru maini si suprafete,echipamente de protectie personala; 

 -a  fost  dispusa  izolarea personalului la locul de munca  pe o perioada de 14 
zile, in camere dezinfectate, echipate cu saltele , lenjerii de pat si paturi noi, la 
recomandarea DSP Dolj 

 –personalul a fost testat inainte de a reveni in unitate si la plecarea din perioada 
de izolare la locul de munca; 

 -s-a efectuat zilnic triajul personalului  prin termometrizare; 

-de doua ori pe zi , beneficiarii  sunt termometrizati si evaluati pentru 
simptomatologie respiratorie si digestiva; 

-evolutia zilnica a cazurilor pozitive este consemnata in Foaia Clinica de 
Observatii; 

-personalul medical, medico sanitar si sanitar auxiliar isi desfasoara activitatea  
cu respectarea masurilor de protectie standard dar si a celor specifice. 

In toata aceasta perioada s-a tinut  permanent legatura telefonic cu apartinatorii 
beneficiarilor, comunicandu-le starea de sanatate a acestora. 

CPV isi continua activitatea sub monitorizarea continua a DSP Dolj . 

CPV Craiova a facut demersuri la DSP Dolj , solicitand detasarea unui medic  
avand in vedere ca incepand cu data de 24.08.2020 medicul aflat in izolare la locul de 
munca, urmeaza sa fie schimbat cu alt medic care este inca in perioada de concediu 
medical fiind astfel in imposibilitate de a asigura asistenta medicala incepand cu 
aceasta data. 

Primaria Municipiului Craiova a acordat tot sprijinul Caminului pentru Persoane 
Varstnice Craiova, in demersurile intreprinse de catre acesta in vederea limitarii 
raspandirii  virusului SARS-COV-2. 

Multumim intregului colectiv CPV pentru eforturile depuse pentru stingerea 
acestui focar . 
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