
                          RAPORT DE ACTIVITATE – trimestrul IV 2020

          SERVICIUL DE CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ MURES

              În cursul trimestrului IV 2020, inspectorii sanitari din cadrul Direcţiei de
Sănătate Publică Mures au efectuat pe raza judeţului un număr de 309 acţiuni de control
şi recontrol, astfel:             
–114  inspecţii   în  unităţi  de  prestări  servicii  cu  profil  nealimentar,
producători,distribuitori  şi  utilizatori  de produse biocide şi  producători,  distribuitori  şi
utilizatori de produse cosmetice
–53 inspecţii  în  unităţi  de  procesare  alimente,  alimentaţie  publică  şi  retail  produse
alimentare
- 23 inspecţii la instalatii centrale si locale de apă potabilă, 
- 102 inspecţii în unităţi sanitare, şi
- 17 inspecţii în unităţi de învăţămînt
    În cadrul acţiunilor de control au fost verificate 12 produse alimentare şi 26 produse
cosmetice. 
     Pentru controlul cu laboratorul inspectorii sanitari au recoltat  6 probe cosmetice şi 17
probe alimente.
     Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat  61 sancţiuni din care
13  avertismente şi 48 amenzi, în valoare totală de 201900 lei.   

          
  
Acţiunile 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. Ac iune tematică de controlț   în unităţile de învăţământ universitar.
2. Acţiune tematică de control în unităţile de dializă publice şi private.
3.Acţiune  tematică  de  control  în  centrele  rezidenţiale pentru  copii/tineri  şi   centrele
rezidenţiale pentru vârstnici.
4.Acţiune tematică de control privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare referitoare
la  alimentele  cu destinaţie  nutriţională  specială  şi  menţiunile  nutriţionale  şi  de sănătate
înscrise pe acestea.
5.Acţiune de verificare zilnică a numărului de paturi libere de ATI din unităţile sanitare care
tratează bolnavi COVID-19.
6. Ac iune tematică de controlț  în echipă mixtă (ISU, ISCIR) derulată în unităţile sanitare cu
paturi cu secţii/compartimente ATI.
7.Acţiune tematică de control  privind verificarea produselor  cosmetice,  cu prelevare de
probe.

II.Acţiuni  tematice derulate la nivel judeţean:



1.Acţiune  tematică  de  verificare  a  condiţiilor  igienico-sanitare  şi  a  măsurilor  dr

prevenire a transmiterii infecţiei cu SARS COV-2 în unităţi cu profil aliment.

2.Acţiune  de  verificare  a  condiţiilor  igienico-sanitare  şi  a  respectării   măsurilor  de
prevenire  a  transmiterii  infecţiei  cu  SARS  COV-2 în  unităţi  de  cazare,  saloane  de
înfrumuseţare, unităţi sanitare.
3.Acţiune  de  control  pentru  verificarea  respectării  prevederilor  legale  aplicabile  pe
perioada stării de alertă pentru activitatea de alimentaţie publică, terase. 


