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În acest moment, la nivelul judetului Timis, sunt 418 persoane, izolate la 

domiciliu si monitorizate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică a 
Judetului Timiș. 

Nu sunt persoane care sa necesite carantină. 
 
Probele  pentru  testare Covid-19 pentru cele noua persoane aflate in avion, 

in imediata vecinatate a pacientei depistata pozitiv pentru Covid-19, au fost 
recoltate si transportate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumofiziologie 
“Dr.Victor Babes” Timisoara.Probele se vor lucra in cursul zilei de maine. 

In cursul zilei de astazi, a fost solicitata izoleta pentru o persoana de sex 
feminin, 69 ani, din judetul Timis, cu tuburari de respiratie si febra, care a venit cu 
o cursa de BERGAMO în 25.02.2020 și se afla în izolare la domiciliu împreună cu 
soțul.Testul pentru gripa sezoniera este negativ iar cel pentru Covid-19 se lucreaza 
in cursul zilei de maine. 

 
În vederea implementării măsurilor stabilite de către Ministerul Sănătăţii 

pentru controlul și prevenirea infecției cu noul Coronavirus (COVID-19), Direcția 
de Sănătate Publică Judeteana Timiș monitorizează, în punctele de trecere 
frontieră, fluxul de turiști care vin din zone (actualizate la data de 02.03.2020) cu 
risc de infecție cu noul Coronavirus Covid-19, dupa cum urmeaza: 

 
► Persoanele care vin din zona rosie vor intra in carantina timp de 14 zile, in 
spatii special destinate in acest scop, imediat dupa revenirea in Romania. 
 
Zona rosie: 
● China continentala: 

 Provincia Hubei (inclusiv orasul Wuhan) 
 Orasele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,Taizhou din Provincia Zhejiang 

●  Italia: 
 Regiunea Lombardia: 

Codogno 
Castiglione d'Adda 
Casarpusterlengo 
Fombio 
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Maleo 
Somaglia 
Bertonico 
Terranova dei Passerini 
Castelgerundo 
San Fiorano 

 Regiunea Veneto 
Vo Euganeo 

● Coreea de Sud: 
 Daegu (oras) 
 Cheongdo (judet) 

 
►Persoanele care vin din zona galbena intra in auto-izolare la domiciliu timp de 
14 zile, imediat dupa revenirea in Romania: 
 
Zona galbena: 
 ● Alte provincii / orase din China continentala 
 ● Alte localitati din Regiunea Lombardia si Regiunea Veneto 
 ● Regiunea Emilia-Romagna 
 ● Alte judete si localitati din Coreea de Sud 
  ● Iran 
 




