
 

 

 

Testare și evaluare pentru pacienții cu Covid-19 

 

Pentru creșterea capacității de testare, în cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc și-a început activitatea un centru de testare pentru pacienții cu 

Covid-19. Totodată sunt funcționale două centre de evaluare pentru pacienții cu 

test pozitiv: un centru pentru adulți și un centru pentru copii.  

În spatele porții centrale a spitalului s-a deschis un punct de testare: zilnic între 

orele 8-14 se fac teste rapide pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 pentru 

pacienții peste 3 ani și cu simptome ale bolii Covid-19. Pot veni pentru testare aici 

și cei care au test efectuat acasă și vor confirmarea acestuia, respectiv raportarea 

rezultatului.  

Această posibilitate de testare nu poate fi folosită pentru testarea la cerere pentru 

cei sănătoși, ci este a oportunitate de testare pentru cei cu simptome al infecției cu 

SARS-CoV-2.  

Pentru copii sub 3 ani cu simptome recomandăm să se apeleze la Unitatea de Primiri 

Urgențe a spitalului. 

Această măsură are ca scop și sprijinirea serviciul de ambulanță care este 

suprasolicitat cu cererile de testare la domiciliu.   

Pentru consultarea pacienților testați pozitiv, cu simptome sau cu factori de risc, în 

cadrul spitalului funcționează două centre de evaluare.  

La Șumuleu, la intrarea secției pneumologie, funcționează centrul de evaluare 

pentru pacienții adulți. În zilele de lucru între orele 8 și 14 sunt primiți pacienții cu 

test pozitiv, pe bază de programare.  Programări se pot obține la numărul de 

telefon: 0758117669.     

În curtea clădirii principale a spitalului, în spitalul modular funcționează un centru 

de evaluare pentru copii cu test pozitiv. Între orele 8-14 medicii specialiști pediatrii 

consultă copii cu rezultat de test pozitiv, pe bază de programare. Programări se pot 

obține la numărul de telefon: 0746119563. Intrarea este din curtea spitalului, după 

intrarea în UPU.  



 

 

În centrele de evaluare nu este nevoie de bilet de trimitere.  

Rugăm pacienții cu simptome ale bolii Covid-19 să se prezinte le medici înainte de 

agravarea simptomelor.  

Miercurea Ciuc, 28.01.2022     


