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Comunicat de presă, 19 iulie 2022 
Situația Covid-19 
Până astăzi, 19 iulie 2022, în județul Neamț au fost confirmate 44.475 de cazuri noi de infectare cu  
SARS Cov 2 și 1.803 cazuri de reinfecții. Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.620 de decese. 

În ultimele 7 zile, 233 persoane au fost confirmate cu Covid – 19, cu 100 mai multe decât în săptămâna anterioară. 
În acest interval nu au fost raportate decese. 

 
Grafic  1 Cazuri de COVID-19, 01.07-19.07.2022  

De la încetarea stării de alertă (9 martie 2022), au fost confirmate 1.416 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2.  
119 copii au fost confirmati covid – 19 pozitivi în acest interval și 640 din persoanele confirmate erau vaccinate 
împotriva covid-19. În același interval au decedat 14 persoane, 7 femei și 7 bărbați, cu vârste între 48 și 93 de ani, 
cu antecendente patologice - boli cardio-vasculare. Două persoane din cele decedate în acest interval erau 
vaccinate.  

 
Grafic  2 Cazuri de COVID-19, 09.03-19.07.2022 comparativ cu același interval din 2021 

0

10

20

30

40

50

60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2022

2021

mailto:epidemiologie@sant.ro
http://www.sant.ro/
http://www.dspjneamt.ro/


2 

În prezent, 49 de persoane infectate cu SARS Cov 2 sunt internate în spitalele din județ, din care 8 copii. 55% din 
pacientii internati au forme medii și severe de COVID-19. 9 persoane din cele internate sunt vaccinate. Nu sunt 
persoane internate în secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului Municipal de 
Urgență Roman. 

Incidenţa cazurilor de infecţie cu noul coronavirus în judeţul Neamț are trend crescător și a ajuns, astăzi, la 0,49 
cazuri la 1.000 de locuitori. Toate UAT-urile au sub 3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori. 

 
Grafic  3 Incidența COVID-19, 01.07-19.07.2022  

În ultima săptămână au fost testate 1.980 de persoane, fiind procesate 2.171 de teste, din care 75% teste rapide 
antigenice. 195 teste rapide au fost efectuate de către medicii de familie. 
Procentul de pozitivare a testelor este de 13%. 
Au fost testate până în prezent 181.404 persoane, fiind lucrate în total 445.871 de teste.  

REAMINTIM URMĂTOARELE: 
1. Confirmarea diagnosticului COVID-19 se face prin obţinerea unui rezultat pozitiv la testul RT-PCR sau la 

test antigenic rapid. 
2. Testul antigenic rapid este de uz profesional - prelevarea probei,  interpretarea și raportarea rezultatelor 

este făcută de către personal medical calificat în cadrul unei unități sanitare sau de către Serviciul 
Județean de Ambulanță, la solicitarea medicului de familie! 

3. Persoanele cu simptome specifice covid-19 pot efectua imediat un test rapid de antigen. În cazul în care 
prezentați simptome dar testul rapid antigen are rezultat negativ este necesară testarea RT-PCR. 

4. În cazul în care ați intrat în contact cu o persoană înfectată cu SARS Cov 2 ar trebui să aşteptați trei până 
la cinci zile înainte de a efectua un test rapid. Testarea prea devreme, înainte ca virusul să aibă şansa de a 
se replica, creşte şansele unui fals negativ. 

5. Pentru pacienţii care prezintă un rezultat pozitiv la testarea pentru detecţia virusului SARS-CoV-2 nu se 
poate infirma diagnosticul COVID-19 ca urmare a rezultatului negativ al unui alt test. 

6. În județul Neamț sunt 10 centre de permanență, 97 de cabinete ale medicilor de familie și o farmacie în 
care sunt efectuate, GRATUIT, de către personal medical autorizat, teste rapide antigen persoanelor cu 
simptome specifice de COVID-19. Lista medicilor de familie care fac teste rapide antigen pentru 
depistarea COVID-19, a centrelor de permanență și a farmaciilor din județul Neamț în care sunt efectuate 
teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19 poate fi consultată pe site-ul Direcției de Sănătate 
Publică - secțiunea Coronavirus – Unități sanitare care efectuează testare rapidă pentru depistarea 
COVID-19, NEAMȚ. 

Direcția de Sănătate Publică Neamț efectuează anchete epidemiologice tuturor persoanelor confirmate  
COVID-19 pozitiv. Pacienţilor li se recomandă izolarea la domiciliu şi monitorizarea prin medicul de familie 
pentru o perioadă de 7 zile, pentru persoanele nevaccinate şi pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 
de zile, respectiv 5 zile, pentru cele vaccinate.  
Au fost depistate 2 focare COVID-19 în 2 unități sanitare cu paturi – 22 de persoane sunt infectate. 

Din data de 9 martie nu se mai aplică măsura carantinei contacților direcți ai cazului confirmat, dar este 
recomandată respectarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19.  
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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 7 

zile, pentru persoanele nevaccinate şi pentru cele trecute prin boală de mai mult de 90 de zile, respectiv 5 zile, 

pentru cele vaccinate. 

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. 

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); 
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- 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 sunt organizate 3 centre de evaluare a pacienților COVID-19: 

1. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în cadrul Secției Boli Infecțioase – Piatra Neamț, bd-ul Traian, 
nr. 1-3, tel. 0744 702041, program de activitate - luni-vineri, 7-14. 

2. Spitalul Municipal de Urgență Roman în cadrul Ambulatoriului de specialitate – Roman, str. Tineretului, nr. 
28, tel. 0745 526586, program de activitate - luni-vineri, 8-14. 

3. Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamț, în cadrul Secției Boli Infecțioase – Târgu Neamț, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 35, tel. 0787 733430, program de activitate - luni-vineri, 8-15. 

Reguli igienice şi îndrumări pentru persoanele izolate 

Persoanele aflate în izolare, precum şi familiile/persoanele din aceeaşi locuinţă sau gospodărie trebuie să respecte 
următoarele reguli igienice şi îndrumări: 

- Persoana izolată se va plasa într-o cameră individuală, bine aerisită (de exemplu, aer condiţionat sau 
aerisirea cu geamurile deschise). 

- Persoana 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. 

- 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. 



5 

- Atunci când strănută sau tuşesc, persoanele izolate 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. 

Recomandări generale de protecție împotriva COVID-19 
1. Purtați masca de protecție în: spațiile deschise aglomerate, mijloacele de transport în comun, spațiile închise, 

inclusiv în unitățile sanitare, grădinițe, școli și universități. 
2. Evitați spațiile aglomerate, închise și deschise! 
3. Spălarea mâinilor cu apă și săpun ori substanțe antiseptice este esențială! 
4. Mijloacele de transport în comun și unitățile de interes public trebuie igienizate periodic în continuare! 
5. Dacă apar simptome de îmbolnăvire, trebuie să vă testați, mergeți la medicul de familie, în centrele de evaluare 

și tratament sau la Unitățile de Primiri Urgențe pentru a primi medicația adecvată. Nu luați medicamente fără 
recomandarea medicului! 


