
 
 

 
 

NOTĂ DE PRESĂ 
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Până la această dată, 312 persoane din județul Timiș au fost externate de la Spitalul de Boli Infecţioase 

și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş" Timişoara, 1 persoană de la Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" 

Lugoj și 14 persoane de la  Maternitatea Bega,  după ce au trecut printr-o dublă testare la interval de 24 de ore, 

cu rezultat negativ. 

 

Menționăm faptul că, de la debutul situației epidemiologice actuale și până în prezent, 37 persoane din 

județul Timiș au decedat, fiind pozitive pentru infecția cu SARS CoV-2. 

 

Având în vedere că în intervalul de 14 zile de la raportarea ultimului pacient depistat pozitiv pentru 

infecția cu SARS CoV-2, nu s-au mai înregistrat noi cazuri cu această patologie, Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Timiș a declarat stins focarul epidemiologic din cadrul Clinicii de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului 

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, începand cu data de 11.05.2020. Precizăm faptul că unitățile sanitare cu 

paturi rămân sub atenta monitorizare a Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș. 

 

Inspectorii Serviciului Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului 

Timiș, în cadrul acțiunii tematice ce vizează produsele biocide, au aplicat o sancțiune contravențională în 

valoare de 5.000 lei unui retailer, pentru utilizarea produselor biocide destinate igienei personale cu termen de 

valabilitate expirat. 

 

Totodată, cu ocazia recontrolului efectuat la un supermarket, s-a constatat faptul că nu au fost respectate 

recomandările privind igienizarea spațiului. Pentru acest considerent, agentul economic a fost sancționat 

contravențional cu amendă în valoare de 5.000 lei. 

 

 

 

Vă punem la dispoziție datele publice pe care le deținem, de evaluare și monitorizare statistică 

județeană, în mod transparent și nediscriminatoriu, și vă invităm să ne transmiteți permanent 

întrebările și observațiile dumneavoastră jurnalistice. 
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