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Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis a fost informata in data de 10.09.2019, cu privire la 

internarea in intervalul 24.08-04.09.2019 a unui numar de cinci persoane (doi adulti si trei copii) cu diagnosticul 
de Hepatita acuta tip A, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babes", toti 
pacienții avand domiciliul în localitatea Bucovăț. 

In data de 11.09.2019 specialiștii din cadrul Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică s-
au deplasat in teren și au constatat că bolnavii sunt membrii ai mai multor familii dintr-o comunitate de rromi, 
locuind intr-un numar de 12 case situate la periferia localitatii Bucovat, construite fără autorizație. Conditiile 
igienico-sanitare sunt precare, alimentarea cu apa a comunitatii de rromi se face din sursă proprie,  5 foraje si 
o fantana sapate la o adancime cuprinsa intre 10-18m. Latrinele sunt situate in curte la distanta mica fata de 
sursele de apa. Copiii din comunitate frecventeaza scoala din localitate.Pentru continuarea supravegherii 
focarului, o echipă din cadrul departamentului de supraveghere s-a deplasat în teren și în data de 12.09.2019. 
   Măsuri dispuse de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, in focar: 

- s-a interzis utilizarea surselor de apă în scop potabil, pentru igienizarea sau prepararea alimentelor;  
 - au fost dezinfectate latrinele utilizate de  bolnavi; 
 - au fost recoltate 4 probe de apa din fantani si foraje ( probele sunt in curs de analiza la Laboratorul 
DSPJ Timis); 
- au fost identificați contactii in vederea vaccinarii; 
- s-a luat legatura cu autoritatile locale pentru asigurarea unei surse de apă potabila precum și pentru  
sustinerea populatiei în vederea  igienizarii zonelor din vecinatatea comunitatii;   
- s-a facut instructaj si educatie sanitara in scoala din localitate in colaborare cu medicul de familie si 
cadrele didactice; 
- s-au facut recomandari pentru dezinfectia urgenta a salilor de clasa si a toaletelor din cadrul scolii; 
- copiii contacti directi ai cazurilor de hepatita au fost izolati la domiciliu si supravegheati; 
- supravegherea stării de sănătate a tuturor contacților prin Cabinetul de Medicină Generală Bucovat, 
inclusiv aplicarea măsurilor de prevenire şi control; 
 - in cursul zilei de 13.09.2019, medicul de familie din localitate va ridica dozele de vaccin de la DSPJ 
Timis in vederea vaccinarii imediate a contactilor. 
 
    Focarul ramane cu prioritate in supravegherea specialistilor din cadrul DSPJ Timis si se vor continua 
masurile intreprinse pentru limitarea extinderii acestuia. 
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