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La data prezentului comunicat, la nivelul judeţului Timiş, în carantină 

instituționalizată sunt  260  persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista 

dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte  1782 persoane sunt în izolare 

la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. 

Precizăm că informările referitoare la numărul de persoane depistate pozitiv în 

urma testelor COVID-19 efectuate și numărul de teste COVID-19 efectuate se fac doar 

de la nivel central, prin Grupul de Comunicare Strategică. 

 

Direcția de Sănătate Publică Timiș îndeamnă populația sa se alăture campaniei 

inițiate de colegii nostri de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara și 

sa doneze sânge, întrucât orice hemoragie, poate duce la pierderea de vieți omenești.  

Astfel, cei care doresc să ajute la rezolvarea acestei crize din unitățile sanitare, 

sunt îndemnați să meargă şi să doneze sânge la centrele de transfuzie cele mai apropiate. 

Unul din zece pacienti care ajung la spitalele din Romania are nevoie de sange 

sau de produse derivate din sange.  

Cel mai important beneficiu pentru societate, atunci când donezi sânge, este 

faptul că sângele dvs poate salva TREI vieți! 

 

România are nevoie de sânge! Cu atat mai mult, in aceasta perioada! La fiecare 2 

secunde, o persoană are nevoie de o transfuzie de sânge, iar acesta poate fi obținut doar 

prin bunăvoința noastră și a celor din jur. 

 

INFORMAȚII UTILE CU PRIVIRE LA DONAREA DE SÂNGE ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI CU COVID 19.  

La Centrul de Transfuzie Timișoara donarea de sânge se face în condiții de 

siguranță. www.ctstimisoara.ro 

🔴Cum se transmite? 

Virusul Covid-19 se transmite ușor prin atingerea ochilor, nasului, gurii, cu 

mainile neigienizate. Primul simptom al infecției cu Covid-19 este febra. 

🔴Ce măsuri a luat C.R.T.S. Timișoara pentru a preveni transmiterea cu Covid-

19? 

-Toți cei care se prezintă la sediul unității sunt termometrizați (donatori si 

angajati); 

-Se pun la dispoziție dispensere cu dezinfectant pentru mâini; 
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-Se dezinfectează suprafețele, (banchete, pavimente,) din oră în oră, iar fotoliile 

de donare se dezinfectează după fiecare donator; 

⭕Nu sunt admiși la donare: 

✔cei care au febră sau alte simptome; 

✔sunt contacți cu persoane diagnosticate cu COVID-19; 

✔Cei care au călătorit in Europa, China, Iran. 

🔴Cine poate dona? 

Toți cei care sunt sănătoși; 

🔴Sângele donat este sigur? 

Virusul COVID-19 nu se transmite prin sângele recoltat. Așadar, dacă sunteți 

sănătoși, sângele pe care il donați este sigur! 

Dacă stați acasă și numărul de donatori scade dramatic, rezervele de sânge pot fi 

puse in pericol. 

Stresul pacienților din spitale care depid de transfuzia de sânge este similar 

stresului pe care fiecare dintre noi il resimțim în legătură cu virusul COVID. Nevoia de 

sânge este permanentă, iar donarea de sânge este singura șansă pentru cazurile grave, 

copii si adulți, care au nevoie de sânge pentru a supraviețui. 

🔴Cum sa ne protejăm la donare? 

Dacă doriți să vă protejați, să evitați aglomerația și contactul cu alți oameni; 

Vă puteți programa ONLINE, folosind aplicația DONORIUM www.donorium.ro 

✔AVEM NEVOIE DE SÂNGE ÎN FIECARE ZI! 

✔DONAREA DE SÂNGE SE EFECTUEAZĂ ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ! 

✔SÂNGELE DONAT ESTE SIGUR! 

 

           Avem nevoie de voi! 

 

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara 

Adresa: Martir Marius Ciopec nr. 1 Timișoara 

Telefon: 0256 482 520/ 0256 482 271 

Program : L-V / 8:00-13.00. 

www.ctstimisoara.ro 
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