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ÎN ATENȚIA TUTUROR PACIENȚILOR 

 

 

 

Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul Spitalului Clinic de Recuperare Iași s-a 

dispus implementarea următoarelor măsuri având în vedere contextul răspândirii  infecțiilor cu 

virusul SARS-CoV-2: 

1. Accesul la serviciile medicale a Spitalului Clinic de Recuperare Iași se realizează 

utilizând intrarea  principală din strada Pantelimon Halipa nr. 14. 

2. Internările se realizează pe baza unei programări efectuate în prealabil: 

 prin apel telefonic prin centrala spitalului la numărul 0232 266 044 interior 168 - 

Serviciul Primire Bolnavi; 

 prin intermediul site-ului Spitalului Clinic de Recuperare Iași la adresa www. 

scr.ro. 

 prin telemedicină; 

 prin e-mail la adresa secretariat@scr.ro. 

3. S-a înființat o zonă de triaj epidemiologic la intrarea în unitatea sanitară unde: 

 Se oferă dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecția mâinilor; 

 Se aplică mască chirurgicală; 

 Se termometrizeză pacientul; 

 Se realizează triajul epidemiologic ce constă în: 

 Completarea unui chestionar de evaluare  a stării de sănătate privind: 

 absența simptomatologiei specifice COVID – febră și tuse;  

 absența contactului cu o persoană bolnavă;  

 proveniența (DA/NU) din zone geografice aflate în regim 

carantină;   

 acordul privind recoltarea de probe în vederea eliminării 

suspiciunii pacient infectat cu COVID-19; 

 existența  ( DA/ NU) unei testări prealabile și momentul 

efectuării acesteia; 

 Veți fi testați pentru eliminarea suspiciunii de infectare cu virusul SARS-

CoV-2; 

 Ulterior se realizează consultul medical de către personal echipat 

corespunzător pentru asigurarea protecției atât a dvs. cât și a personalului. 

4. Este sistat accesul vizitatorilor/aparținătorilor în cadrul unității sanitare. 

 

Insistăm în a se respecta ora programării! 
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Pe parcursul internării: 

 

 veți respecta recomandările personalului spitalului privind măsurile de prevenire și 

limitare a infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

 pentru deplasarea în vederea realizării de investigații veți fi obligatoriu însoțiți de 

personal sanitar; 

 pentru orice solicitare, vă rugăm să vă adresați personalului medical, fiind limitată 

mișcarea pacienților în unitatea sanitară pentru a reduce răspândirea potențială a 

infecției. 

De asemenea, reamintim măsurile preventive care trebuie respectate: 

 accent pe igiena personală; 

 spălarea corectă a mâinilor; 

 comportamentul în colectivitate; 

 folosirea corectă a măștilor de protecție, a șervețelelor de unica folosință, etc. 

 

 

Vă rugăm să colaborați cu personalul nostru pentru a preveni îmbolnăvirile cu virusul 

SARS-CoV-2, pentru a vă proteja și a  proteja personalul medical! 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că toate eforturile unității noastre sunt 

îndreptate spre servicii medicale de calitate, desfășurate în condiții de siguranță. 

 

 

 

 

Manager,                 Director medical, 

Ec. Carmen Marinela Cumpăt     Dr. Doru Baltag 

 

 

         Medic epidemiolog, 

                   Dr. Popa Florentina 
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