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Situația Covid-19
Până astăzi, 8 ianuarie 2022, în județul Neamț au fost confirmate 31.932 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2.
261 persoane au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
În intervalul 31 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022, 579 persoane, din care 61 copii, au fost confirmate covid-19
pozitive. 46 de persoane au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, ]n
această periodă. Din cele 579 de persoane infectate, 216 de persoane erau vaccinate împotriva covid-19.
Incidenţa cazurilor de infecţie cu noul coronavirus în judeţul Neamț menține trend-ul crescător și a ajuns, astăzi,
la 0,79 cazuri la 1.000 de locuitori. Nici un UAT nu are peste 3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori.
Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.431 de decese.
În perioada 31 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 au decedat 5 persoane – 3 bărbați și 2 femei, cu vârste între 72
și 90 de ani, cu antecendente patologice - diabetul zaharat și bolile cardio-vasculare fiind preponderente. O
singură persoană din cele decedate în acest interval era vaccinată.
Au fost testate până în prezent 136.908 de persoane, fiind lucrate în total 312.632 de teste. În intervalul 31
decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 au fost efectuate 10.080 de teste, din care 63% teste rapide antigenice.
Procentul de pozitivare este de 6,5%.
Săptămânal Direcția de Sănătate Publică transmite la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași probe pentru
secvențiere - cazuri reinfectate, cazuri confirmate cu istoric de călătorie în străinătate, persoane vaccinate cu
schema complete, conform metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus
(COVID-19). Procesul de secvențiere a genomului pentru variante care determină îngrijorare se realizează în mai
multe etape, pe parcursul mai multor zile. În data de 7 ianuarie a fost confirmat un caz de infectare cu varianta
Omicron a SARS-CoV-2: un copil cu vârsta sub 1 an venit din străinătate, cu formă de boală ușoară spre medie.
Au fost continuate anchetele epidemiologice ale focarelor în desfășurare. A fost depistat un focar COVID-19 in
cadrul unui centru rezidențial din județul Neamț. În total sunt infectate 7 persoane – 6 beneficiari și 1 salariat.
Urmare anchetelor epidemiologice, până la 8 ianuarie 2022 Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 25.478
decizii de carantinare și 23.096 decizii de izolare.
În cadrul anchetelor epidemiologice sunt identificate, în vederea carantinării și a limitării transmiterii virusului SarsCov-2 în comunitate, toate persoanelor care au fost în contact apropiat cu un caz nou descoperit. Vă rugăm să
comunicați reprezentantului Direcției de Sănătate Publică, toate informațiile solicitate și orice altă informație
relevantă privind situația în care se sunteți dumneavoastră și cei apropiați și să precizați dacă ați călătorit sau
dacă ați avut contact cu persoane care au călătorit în străinătate.
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În prezent, 97 de persoane confirmate COVID-19, din care 2 copii, sunt internate în spitalele din județ, din care
60% cu forme medii și severe. În secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului
Municipal de Urgență Roman sunt internate 10 persoane.
Din analiza datelor colectate în ultimele 14 zile, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț, se observă
următoarele:
•
•
•

65% din persoanele infectate cu SARS-CoV-2 înregistrate sunt nevaccinate.
87% din cazurile de COVID-19 spitalizate sunt la persoane nevaccinate.
93% persoanele care au decedat de COVID-19 erau nevaccinate.

Traseul pacientului confirmat cu infecţie SARS-CoV-2
I. Pacienţii asimptomatici vor fi izolaţi la domiciliu şi monitorizaţi prin medicul de familie pentru o perioadă de
10 zile.
II. Pacienţii simptomatici vor fi evaluaţi clinic de către medicul de familie şi, după caz, imagistic şi biologic de
medicii specialişti din centrele de evaluare astfel:
1. evaluare clinică a pacientului: simptome, evaluare puls arterial, saturaţia sângelui cu O2, tensiune
arterială, temperatură, greutate;
2. identificarea factorilor de risc:
- boli cardiovasculare, inclusiv HTA;
- diabet zaharat tip 1 şi tip 2;
- obezitate cu indice de masă corporală peste 30%;
- boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronşic;
- insuficienţă renală cronică, pacienţii cu dializă cronică;
- hepatopatii cronice;
- imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de organ sau de celule stem,
talasemie, anemie falcipară, terapie imunosupresoare sau SIDA;
- vârsta peste 65 de ani;
- copiii de 12 - 17 ani cu patologii severe asociate;
3. evaluarea antecedentelor personale patologice/medicaţie pentru afecţiuni cronice, dacă este cazul;
4. interpretarea rezultatelor de laborator şi a rezultatelor imagistice (pentru pacienţii care sunt evaluaţi în
centrele de evaluare).
Decizii în urma evaluării:
1. Pacienţii fără factori de risc care au manifestări clinice uşoare de COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie,
vor fi trataţi şi monitorizaţi la domiciliu prin medicul de familie.
2. Pacienţii fără factori de risc care au manifestări clinice medii de COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor
fi îndrumaţi de urgenţă pentru evaluare în centrele de evaluare, după care vor fi primi tratament antiviral şi vor fi
monitorizaţi ulterior la domiciliu prin medicul de familie.
Pacienţii cu COVID-19 monitorizaţi la domiciliu vor fi îndrumaţi de urgenţă pentru evaluare în centrele de evaluare
în vederea internării/iniţierii tratamentului specific, prin intermediul serviciului 112, în situaţia existenţei
următoarelor simptome:
-

febră înaltă persistentă mai mult de 5 zile sau care reapare după o perioadă de afebrilitate;
tuse seacă intensă sau care se accentuează;
SpaO2 < 94% la pacientul fără afectări respiratorii anterioare COVID-19;
dispnee nou-apărută sau accentuarea unei dispnei preexistente;
dureri toracice la inspirul profund;
astenie marcată;
mialgii intense.
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3. Pacienţii care nu necesită oxigenoterapie care au manifestări clinice uşoare sau medii de COVID-19 şi care au
factori de risc vor fi direcţionaţi prin intermediul serviciului 112 sau se vor deplasa individual, cu evitarea utilizării
transportului în comun, pentru a fi evaluaţi în centrele de evaluare, pentru a se decide dacă au indicaţii/
contraindicaţii de administrare de anticorpi monoclonali neutralizanţi şi dacă necesită internare de zi sau
continuă. În cazul în care există contraindicaţii/refuz/indisponibilitate a anticorpilor monoclonali neutralizanţi,
pacienţilor li se pot prescrie antivirale eficiente în COVID-19 cu administrare orală.
Antiviralele cu administrare orală se pot prescrie pentru administrare la domiciliu doar dacă sunt îndeplinite
simultan următoarele condiţii:
-

pacientul este de acord;
se iniţiază la pacienţi în primele 7 zile de boală (faza virală a bolii);
sunt prescrise de către medicul care a evaluat pacientul, după evaluarea corespunzătoare pentru
excluderea contraindicaţiilor: clinică, biologică, imagistică;
continuarea monitorizării pacientului de către medicul de familie pe parcursul tratamentului şi ulterior,
până la vindecare.

Antiviralele orale se administrează în regim ambulatoriu doar pe bază de prescripţie medicală. În schimb,
medicaţia antivirală cu administrare parenterală se utilizează doar în mediul spitalicesc. Anticorpii monoclonali
pot fi administraţi în centrele de evaluare în regim de spitalizare de zi.
4. Pacienţii care prezintă semne de agravare legate de infecţia cu SARS-CoV-2, respectiv simptomele menţionate
la pct. 2 sau nu prezintă semne de agravare legate de infecţia SARS-CoV-2, dar au o decompensare a bolii de fond
în timpul monitorizării la domiciliu, vor fi direcţionaţi la spital prin intermediul serviciului 112 pentru a fi internaţi.
5. Pacienţii care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care necesită suport al
unei/mai multor funcţii vitale şi/sau au sepsis/şoc septic (cu stare critică) vor fi internaţi/direcţionaţi la spital
pentru internare prin intermediul serviciului 112. Excepţie vor face doar cei care vor refuza internarea, refuz
exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive.
6. Pacienţii care nu au manifestări severe determinate de COVID-19, dar care au alte afecţiuni care impun
asistenţă spitalicească din cauza imposibilităţii acestora de a fi trataţi şi monitorizaţi eficient la domiciliu vor fi
internaţi/direcţionaţi la spital prin intermediul serviciului 112.
La nivelul județului Neamț vor fi organizate 3 centre de evaluare în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra
Neamț, Spitalului Municipal de Urgență Roman și Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț.

Reguli igienice şi îndrumări pentru persoanele carantinate/izolate
Persoanele aflate în carantină/izolare, precum şi familiile/persoanele din aceeaşi locuinţă sau gospodărie trebuie
să respecte următoarele reguli igienice şi îndrumări:
-

-

-

Persoana carantinată/izolată se va plasa într-o cameră individuală, bine aerisită (de exemplu, aer
condiţionat sau aerisirea cu geamurile deschise).
Persoana carantinată/izolată îşi limitează deplasările prin casă, evitând să circule prin spaţiile comune (de
exemplu: bucătărie, baie), spaţii ce vor fi bine aerisite prin deschiderea geamurilor.
Este necesar ca membrii familiei să stea în alte camere sau, dacă acest lucru nu este posibil, să păstreze o
distanţă de cel puţin 1 m faţă de persoana izolată (de exemplu, să doarmă într-un pat separat).
Igiena mâinilor trebuie să fie riguroasă, înainte şi după prepararea mâncării, înainte de a mânca, după
folosirea toaletei şi ori de câte ori mâinile par murdare. Dacă mâinile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi
un dezinfectant de mâini pe bază de alcool. Pentru mâini vizibil murdare, se recomandă apă şi săpun.
Când se efectuează spălarea pe mâini cu apă şi săpun, se folosesc, de preferat, prosoape de hârtie de unică
folosinţă pentru a usca mâinile. Dacă acestea nu sunt disponibile, se utilizează prosoape obişnuite curate
care vor fi înlocuite atunci când se udă sau cât mai des posibil.
Lenjeria şi ustensilele de masă dedicate se folosesc doar de către persoanele izolate; aceste articole trebuie
curăţate cu apă şi detergenţi obişnuiţi după utilizare şi pot fi reutilizate.
3

-

Suprafeţele care sunt frecvent atinse în camera în care este izolată persoana, cum ar fi: noptierele, cadrul
patului şi alte piese de mobilier pentru dormitor, se curăţă şi se dezinfectează zilnic.
Suprafeţele băilor şi toaletelor se curăţă şi se dezinfectează cu un dezinfectant obişnuit pe bază de clor, cel
puţin o dată pe zi.
Hainele, lenjeria de pat şi prosoapele de baie şi de mâini ale persoanei izolate se curăţă cu detergent
obişnuit, folosind maşina de spălat la 60 - 90°C, şi vor fi uscate bine.
Atunci când strănută sau tuşesc, persoanele izolate/carantinate îşi acoperă gura şi nasul cu şerveţel de
unică folosinţă sau strănută/tuşesc în plica cotului. Şerveţelul de unică folosinţă se aruncă imediat la gunoi,
în sac de plastic, urmând spălarea imediată a mâinilor cu apă şi săpun.

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.

Doar prin vaccinare împotriva COVID-19 vom reuși limitarea răspândirii virusului!

Vaccinarea împotriva Covid-19
Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 294.430 doze de vaccin
împotriva covid-19, în 74 tranșe.
De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 263.146 doze de vaccin, din care
87.009 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 27.271 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a. Au fost raportate 59
de reacții adverse locale și generale. Au fost raportate 2 reacții adverse la administrarea dozei a 3-a de vaccin.
În 90 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 19.046 persoane cu vaccinul
Johnson& Johnson și 545 persoane cu vaccinul Pfizer. 11.790 de persoane au fost vaccinate, cu schemă completă,
în mediul rural, în 54 de cabinete de medicina de familie.
Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 149.422 de persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 69.329
cu domiciliul în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele de vaccinare din județ și
din țară.
Echipele mobile de vaccinare au vaccinat săptămâna aceasta 276 de persoane în Gheraiesti, Boghicea, Sabaoani,
Tupilati, Borlesti, Trifesti, Ruginoasa, Tamaseni, Pastraveni și 5 persoane nedeplasabile din Piatra Neamț și Roman.
Săptămâna viitoare sunt programate acțiuni de vaccinare în localități din mediul rural – Alexandru cel Bun, Botești,
Gârcina, Bodești, într-un centru rezidențial din Gherăiești și persoane nedeplasabile din Roman.

Vă reamintim că pentru a fi imunizați prin intermediul echipelor mobile, trebuie să anunțați la
primării, la cabinetele medicilor de familie, asistenții medicali comunitari sau asistenții sociali intenția
de vaccinare. Vă puteți vaccina cu Pfizer sau Johnson& Johnson.
În perioada 31 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022 au fost administrate 3.185 de doze de vaccin. 1.172 persoane au
fost vaccinate cu produsul Johnson&Johnson. 478 de persoane au fost vaccinate în 42 de cabinete medicale de
familie.
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Tabel 1 Doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate în perioada 31 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022

Ziua
31-12-2021

Total doze administrate
(D1+D2+D3)
89

01-01-2022

Doza 1

Doza 2

Doza 3

40

22

27

11

3

5

3

02-01-2022

132

42

45

45

03-01-2022

500

207

99

194

04-01-2022

792

330

151

311

05-01-2022

588

226

118

244

06-01-2022

590

293

74

223

07-01-2022

484

202

91

191

3.186

1.343

605

1.238

Total

Locațiile de vaccinare din județul Neamț
1. Piatra Neamţ:
• „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic,
orele 8.00-20.00,
• „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, vaccinare cu Pfizer, Moderna,
AstraZeneca și Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00,
2. Roman: „Colegiul Tehnic Miron Costin”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic,
orele 8.00-20.00,
3. Tirgu Neamt: „Sală sport - Club Sportiv”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic,
orele 8.00-20.00,
4. Roznov: „Scoala de arta si meserii”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program luni-vineri,
orele 14.00-20.00, sâmbătă și duminică, orele 8.00-14.00,
5. Bicaz: „Bloc ANL”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 8.00-20.00
6. Simioneşti, Cordun: „Căminul Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Astrazeneca, program
luni, miercuri, joi, vineri, orele 8.00-14.00, marți, sâmbătă, duminică, orele 8.00-14.00,
7. Cracaoani: „Centru de zi pentru copii”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program luni, orele 14.0020.00, marti, joi, orele 8.00-20.00, miercuri, vineri, orele 8.00-14.00,
8. Poiana Teiului: „After school”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program zilnic, orele 14.00-20.00,
9. Savinesti: „Cămin Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program marți, joi, sâmbătă, orele
8.00-20.00, duminica, orele 8.00-14.00,
10. Lunca, Vinatori-Neamt: „Centru social”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, program luni, joi, orele
8.00-20.00, marți, miercuri, vineri, sâmbătă, duminică, orele 8.00-14.00,
11. Zanesti: „Fost dispensar Uman”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna, program zilnic, orele
10.00-16.00.
Centrul de vaccinare Simioneşti, Cordun își va înceta activitatea începând cu data de 15 ianuarie 2022.
106 medici de familie au încheiat contracte cu CAS Neamț pentru vaccinarea anti-covid. În cabinetele medicilor
de familie, vă puteți vaccina cu vaccinul Pfizer și Johnson& Johnson. Contactați medicul dumneavoastră de familie
pentru a afla cum puteți să vă vaccinați la cabinet!

Vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!
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