
RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul I 2020

SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES

              În cursul trimestrului I 2020, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică  Mures  au  efectuat  pe  raza  judeţului  un  număr  de  446  acţiuni  de  control  şi
recontrol, astfel:             
-74 inspecţii  în unităţi de prestări servicii cu profil nealimentar, producători,distribuitori
şi  utilizatori  de  produse  biocide  şi  producători,  distribuitori  şi  utilizatori  de  produse
cosmetice
-68  inspecţii  în  unităţi  de  procesare  alimente,  alimentaţie  publică  şi  retail  produse
alimentare
- 2 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă, 
- 145 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 157 inspecţii în unităţi de învăţămînt

În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 27 produse alimentare, 15 produse
biocide şi 2 produse cosmetice. 
          Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat 41 probe din unităţi
sanitare (apă sterilă, aeromicrofloră, teste sanitaţie, apă sterilă), o probă produs biocid, 2
probe apă potabilă şi 6 probe alimente.

Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat  59 sancţiuni din
care 8  avertismente şi 51 amenzi, în valoare totală de 108700 lei.   

   Actiunile  de  control  s-au  desfăşurat  conform  planului  de  acţiuni  tematice
naţionale  şi judeţene avizate pentru anul 2020, astfel:

I.Acţiuni tematice derulate la nivel naţional:

1.Acţiune tematică de control în unităţile sanitare publice şi private pentru verificarea

respectării planurilor de conformare şi a planurilor operaţionale

2.Acţiune  tematică  de  control  pentru   verificarea  respectării  legislaţiei  în  vigoare

privind   apele minerale naturale îmbuteliate şi  apele potabile îmbuteliate, cu recoltare

de probe

3.Acţiune tematică de control de verificare a firmelor de dezinfecţie,  dezinsecţie şi

deratizare, şi a unităţilor sanitare cu personal propriu DDD.

4.Acţiune  tematică  de  control  privind  condiţiile  de  funcţionare  în  unităţile  de  dializă
publice şi private.



II.Acţiuni  tematice derulate la nivel judeţean:

1.Verificarea respectării efectuării triajului epidemiologic, a  asigurării 
condiţiilor de microclimat, a asistenţei medicale şi a distribuirii produselor programului
pentru şcoli

2.Verificarea normelor igienico-sanitare în  unitaţi  de îngrijire persoane cu dizabilităţi,
persoane vârstnice şi centre de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri.

3.Verificarea măsurilor de prevenire a infecţiei cu COVID 19, instituite de unităţile cu
profil aliment, de tip retail.

 


