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NOTĂ DE PRESĂ
- 15 august 2020 -

Având în vedere informațiile apărute în mass-media, referitoare la o serie de neconformități
legate  de  evidența  persoanelor  și  a  rezultatelor  testării  acestora  pentru  SARS  CoV  2,  atribuite
institutiei noastre de către o persoană depistată pozitiv (cazul invocat al actorului timișorean Raul
Băștean),  precizăm  faptul  ca  DSPJ  Timiș  nu  a  efectuat  nici  o  eroare  de  activitate  în  domeniul
profesional, legată de acest caz.

Mentionam faptul că toți contacții apropiați, identificați în urma anchetei epidemiologice, se
află în carantină la domiciliu.

Toate  procedurile  au  fost  respectate,  conform  legislației  în  vigoare.  Precizăm,  în  plus,  că
prioritizarea testării se face conform unei metodologii conforme cu normele europene. Direcția de
Sănătate  Publică a  Județului  Timiș nu a înregistrat  nici  o  greșeală,  din  acest punct de vedere,  în
respectarea parcursului procedural, prelucrând la timp datele și rezultatele primite de la laboratorul
agreat pentru realizarea testului.

Pentru persoanele interesate, care întâmpină situații similare, sau care constată că nu primesc
rezultatele testarilor în timpul procedurat, DSP Timiș se află la dispoziția publicului prin numerele de
contact afișate pe site-ul instituției.

Dr. Mihaela Daniela Valcovici
Director executiv DSP Timiș

_______________________________

La  nivelul  Direcției  de  Sănătate  Publică  Timiș  funcționează  o  linie  telefonică  de  urgență,
0770849869, unde puteți obține informații pentru prevenirea și combaterea COVID-19, iar în cadrul
Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor Timiș – CJCCI Timiș au fost alocate
două  numere  de  telefon  mobil  0770849869  și  0770849705,  precum  și  o  adresă  de  email
covid.timis@gmail.com,  pentru  informații  despre  SARS-Cov2.  La  nivelul  Institutului  Național  de
Sănătate  Publică  din  subordinea  Ministerului  Sănătății  a  fost  operaționalizată  linia  TELVERDE:
0800800358, destinată persoanelor care doresc informații legate de prevenirea infectării cu virusul
SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcționare permanent. La această linie telefonică
pot  fi  solicitate  informații  despre  modul  în  care  se  manifestă  virusul,  modalități  de  prevenire  a
îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.
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