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BULETIN INFORMATIV 

 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 13.01.2022 - 14.01.2022 

 

  

 În perioada 13.01.2022, ora 06:00 - 14.01.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul 

ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 295 situații de urgență produse în 

municipiul București și în județul Ilfov. 

 Ponderea cea mai mare a numărului de intervenții o reprezintă cazurile pentru 

acordarea primului ajutor calificat, în număr de 240. În perioada menționată s-a 

intervenit pentru stingerea a 6 incendii și pentru soluționarea altor 49 de solicitări 

diverse (salvare animale, deblocare din medii ostile vieții etc.), respectiv 41 cazuri în 

care au fost implicate persoane infectate cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). 

Tot în această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul 

operativ, împreună cu reprezentanți ai altor instituții cu atribuții de control, au 

desfășurat o serie de activități specifice pentru prevenirea răspândirii noului 

coronavirus astfel:  au fost efectuate două controale de prevenire și două verificări la 

operatori economici. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate nouă sancțiuni 

contravenționale, în cuantum total de 2.000 lei. 

 

 Noi reguli pentru izolarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 

 

Persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 (au rezultat pozitiv la testul RT-PCR 

sau antigen) care nu prezintă simptome vor fi izolate, la domiciliu sau 

instituționalizat, pentru o perioadă de 7 zile dacă sunt vaccinate sau trecute prin boală 

în ultimele 180 de zile, sau pentru o perioadă de 10 zile dacă sunt nevaccinate sau nu 

au trecut prin boală în ultimele 180 de zile. 

Persoanele infectate cu virusul SARS-CoV-2 care prezintă simptome vor fi evaluate 

de către medicul de familie sau în centrele de evaluare. 
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IMPORTANT!! La centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele care au 

primit rezultatul poztiv al unui test RT-PCR sau antigen. La centrele de evaluare nu 

se realizează testare. 

Persoanele care prezintă forme grave trebuie să apeleze în continuare la 112 și vor fi 

preluați de către echipajele de ambulanță și SMURD. 

Toate detaliile în privința măsurilor de izolare, definiției de caz COVID-19 și a 

celorlate măsuri din domeniul sănătății publice pot fi găsite în Ordinul Ministrului 

Sănătății numărul 35 din 7 ianuarie 2022. 

Totodată, vă informăm cu privire la hotărârile adoptate de Comitetul 

Municipiului București pentru Situații de Urgență (C.M.B.S.U.) și de Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (C.J.S.U.IF.), referitoare la măsurile de 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Acestea pot fi accesate la următoarele link-uri: 

 

 https://isubif.ro/local/hotarari-ale-cmbsu/ 

 https://isubif.ro/local/hotarari-ale-comitetului-judetean-pentru-situatii-de-

urgenta-ilfov/ 
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