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Astăzi, 18 aprilie 2020 (ora 9.00), situația epidemiologică, la nivelul județului 

Gorj, se prezintă astfel: 

- 394 persoane în carantină instituționalizată, din care 19 persoane au intrat 

în carantină și 90 de persoane au ieșit din carantină în ultimele 24 de ore; 

- 328 persoane se află în autoizolare la domiciliu, din care 171 persoane au 

intrat în autoizolare la domiciliu și 24 persoane au ieșit din autoizolarea la 

domiciliu în ultimele 24 de ore; 

- 12 cazuri confirmate cu COVID-19 (pe raza județului Gorj), din care: 7 

persoane vindecate și externate; 3 persoane internate și 2 persoane 

decedate.   

 

De la începutul pandemiei, la nivelul județului Gorj, s-au prelevat 611 probe. 

Referitor la cazul femeii, în vârstă de 58 de ani, angajată a unei fabrici de 

confecții, confirmată pozitiv cu COVID-19, facem următoarele precizări; 

- Pacienta își desfășura activitatea într-o hală, unde lucrează circa 160 de 

persoane, în două schimburi;  

- Deși se instituiseră măsuri de protecție (purtarea măștilor), vestiarele, 

locurile de fumat și grupurile sanitare erau comune. În pauza de masă, personalul 

mânca la locul de muncă;  

- În aceste condiții, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj au 

dispus autoizolarea la domiciliu pentru 160 de angajați din fabrica respectivă, 

împreună cu familiile lor, ca măsură preventivă. De asemenea, s-a mai dispus:  

triajul epidemiologic pentru întreg personalul fabricii de tricotaje (la intrarea în tură) 

și trimitere celor simptomatici în autoizolarea la domiciliu; intensificarea măsurilor 

de curățenie, dezinfecție și decontaminare pe toate secțiile fabricii de tricotaje; 

păstrarea distanțării sociale a personalului în timpul programului de lucru. 

- Până în momentul de față, s-au prelevat 7 probe de la contacții femeii 

confirmată pozitiv. Aceste persoane prezentau simptome ușoare (pierderea gustului 

și mirosului, rinoree, dureri în gât) 

Menționăm că, în acest caz, ancheta epidemiologică este încă în desfășurare. 


