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Având în vedere ultimele măsuri stabilite la nivelul Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență în Contextul epidemiei de coronavirus 2019-nCoV, 

pentru reducerea riscului infecțios pentru pacienții internați, în cadrul Spitalului Dr. 

Karl Diel Jimbolia se interzice accesul aparținătorilor/vizitatorilor. 

Tot în acest context , toți pacienții care se prezintă în spital şi policlinică pentru 

servicii medicale  se vor supune triajului epidemiologic, în spaţiile amenajate  și vor 

completa un chestionar pentru verificarea unei potențiale surse de infectare cu 

virusul Covid-19.  

Vă rugăm să completați acest chestionar cu maximă responsabilitate , având în 

vedere şi analizând contactele posibil infecțioase de dinainte de prezentarea la spital. 

Dacă aveți simptome de infecții respiratorii (febră sau tuse, durere în gât, durere de 

cap, respirație mai grea, dureri musculare ) sunați medicul de familie pentru 

îndrumare . Dacă la aceste simptome se asociază și o călătorie anterioară intr-una 

din țările declarate cu Covid-19 sau aţi intrat în contact direct cu o persoană infectată, 

sunați la 112. 

Și dacă nu aveți simptome de infecții respiratorii, dar știți că, în ultimele 14 zile ați 

călătorit în zone cu risc sau ați intrat în contact cu persoane care au venit din aceste 

zone şi nu numai, izolati-vă la domiciliu. Vă protejați astfel pe Dvs, familia și 

oamenii din jur.  

Este  foarte important să înțelegem că fiecare este responsabil nu numai de sine ci și 

de cei din jurul nostru și să ne însușim la modul cel mai serios măsurile de prevenție, 

cu calm și maturitate. 

Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să respectăm indicațiile medicilor , 

restricțiile impuse de acces în spațiile publice, unități sanitare şi alte spații 

aglomerate.  

Din data de 12.03.2020, consultaţiile de pediatrie , în intervalul orar 8-13:30 se vor 

acorda la sediul Policlinicii. Părinţii se vor prezenta direct la cabinetul de pediatrie, 

fără să intre în zona de triaj a adulţilor.  

Consultaţiile de pediatrie în intervalul orar 17-19 se vor acorda ca şi până acum la 

sediul spitalului. Înainte de a intra în spital se va aștepta în zona de triaj; doar unul 

dintre părinţi va însoţi minorul la consultaţie.  

Activitatea medicală se derulează în mod normal, până la noi dispoziții.  Pe raza 

orașului Jimbolia, până la această dată nu au fost confirmate cazuri de Coronavirus. 
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Vă recomandăm să vă informaţi numai de pe site-uri autorizate (ex. ms.ro,  

https://www.cnscbt.ro/, mae.ro) în ce privesc măsuri de prevenţie, zonele de 

răspândire, numărul de cazuri, mod de acţiune în caz de boală. Telverde pentru 

informare este : 0800800358. 
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