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Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu
noul coronavirus (COVID-19)

I. Denumirea și încadrarea bolii

Sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) nu i-a fost atribuit până în acest moment un cod
CIM, așa încât, pentru cazurile depistate, confirmate sau probabile, se vor utiliza codurile CIM aferente
tablourilor clinice identificate.

Exemple:

- J 12 Pneumonie virala neclasificata altundeva

- J 80 Sindrom de insuficienta respiratorie acuta la adult sau copil (edem pulmonar interstițial si alveolar
fulminant care apare ca urmare a unei infecții difuze, soc sau traumatism la nivelul plămânilor).

II. Fundamentare inițială

Autoritățile chineze au identificat un cluster de infecții cu noul coronavirus (2019-nCoV) în orașul Wuhan din
Provincia Hubei, China. Cazuri au fost, ulterior, raportate din alte 3 provincii din China (Guangdong Sheng,
Beijing Shi, Shanghai Shi), din alte țări din Asia (Japonia, Republica Coreea, Singapore, Vietnam, Nepal,
Malaysia, Taiwan, Thailanda), dar si din Australia, Europa si America de Nord (Statele Unite ale Americii si
Canada).

Toate cazurile raportate în afara Chinei au avut istoric de călătorie recentă în China, înaintea debutului
(excepție – cazuri Vietnam).

Primele cazuri din EU/EEA au fost confirmate în Franța. ECDC considera că este probabilă o răspândire
viitoare la nivel global.

2019-nCoV (devenit ulterior SARS-CoV-2) este o nouă tulpină de coronavirus care nu a fost identificată
până acum la oameni. Izbucnirile de infecții cu coronavirusuri noi în rândul oamenilor sunt întotdeauna de
importanță pentru sănătatea publică și generează îngrijorare, în special atunci când există puține cunoștințe
despre caracteristicile virusului, despre cum se transmite inter-uman, despre cât de severe sunt infecțiile și despre
tratamentul lor.

Transmiterea inter-umană a fost confirmată, dar este nevoie de mai multe informații pentru a evalua
dimensiunea acestei transmiteri. Sursa de agent patogen este necunoscută și ar putea fi încă activă. Țările
EU/EEA ar trebui să se asigure că măsurile rapide și riguroase de prevenire și control al infecției sunt aplicate în
jurul cazurilor detectate în EU/EEA, pentru a preveni viitoarea transmitere inter-umana susținută în comunitate și
în unitățile sanitare.

In acest context, este absolut necesara implementarea sistemului de supraveghere a infecției umane cu
noul coronavirus (2019-nCoV-devenit ulterior SARS-CoV-2) in Romania.

III. Scop:
- Cunoașterea situației epidemiologice a Sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) in

Romania si recomandarea de masuri / interventii pentru prevenirea aparitiei de cazuri secundare sau a unei
epidemii pe teritoriul Romaniei IV.

IV. Obiectiv:
- Stabilirea parametrilor epidemiologici de baza ai infecției cu 2019-nCoV:

• Caracteristicile de persoana, loc si timp ale cazurilor;
• Tabloul clinic de baza (semne si simptome);
• Condiții fiziologice si medicale pre-existente;
• Evoluția clinica, rezultatul acesteia si severitatea;
• Expuneri si istoricul de calatorie
Informatiile obtinute prin activitatile de supraveghere vor fi utilizate si pentru evaluarea de risc nationala,
precum si in luarea deciziilor in cadrul raspunsului.
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V. Definițiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)

Caz suspect
Pacient cu infecție respiratorie acuta (debut brusc al cel puțin unuia din urmatoarele: tuse, febra, durere in gat,
scurtarea respirației (creșterea frecventei respiratorii) care necesita sau nu spitalizare

SI

In perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a intrunit cel putin unul din următoarele criterii
epidemiologice:
- A avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19

SAU

- A avut istoric de calatorie in zone cu transmitere comunitara extinsa / alte zone afectate, mentionate in “Lista
zonelor cu transmitere comunitara extinsa si alte zone afectate COVID-19”

Contactul apropiat este definit ca:
- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strangere de mana neurmata de igiena

mainilor);
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex. in

timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2m. si pe o durata

de peste 15 minute;
- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu

un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;
- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa unui pacient

cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un
pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;

- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele 2 randuri in
orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion,
membri ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau
deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii
din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion.

- Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa.
Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioare datei debutului
cazului index.

Caz probabil
Un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este neconcludent sau la care
rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri

Caz asimptomatic
O persoana care are istoric de calatorie in zona afectata in perioada de 14 zile anterioare, cu sau fara contact
apropiat cu o persoana simptomatica

Caz confirmat
O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice

Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la nivel mondial / european.

Criterii pentru initierea testarii pentru SARS-CoV-2
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Confirmarea prompta a cazului suspect este necesara pentru a asigura, rapid si eficient, supravegherea
epidemiologica a contactilor, implementarea masurilor de prevenire si control al infectiei, precum si colectarea
informatiilor epidemiologice si clinice relevante.

Orice persoana care intruneste criteriile din definitia de caz suspect ar trebui testata pentru SARS-
CoV-2.

Testarea in laborator ar trebui initiata imediat.
De asemenea, vor fi testate persoanele carantinate, in zilele 1 si, respectiv, 12 si 13 de carantina.

Investigatii de laborator
Este necesara recoltarea de probe conform Anexei 2 si trimiterea lor catre laboratorul celui mai apropiat
spital desemnat de MS, insotite de Formularul de insotire probe recoltate de la cazul suspect de COVID-19
/ persoana carantinata din Anexa 3.
Personalul de laborator va respecta cu strictete precautiile necesare prevenirii imbolnavirilor cu SARS-
CoV-2.

VI. Tip supraveghere:
bazata pe caz, pasiv-activa

VII. Populatie:
toate persoanele cu rezidenta / aflate in vizita in Romania

VIII. Perioada:
permanent

IX. Date de raportare:
 Set minim de date pentru raportarea telefonica imediata a cazului suspect:

• Cod caz, initiale nume, prenume, sex, varsta la debut, data debut, simptome la debut, data internarii, locul
internarii, simptome, semne si dg.de internare, istoricul de calatorie si perioada; contact cu un caz
probabil/confirmat (cod caz index), deces si data decesului;

 Conform Fişei de supraveghere a cazului SUSPECT / PROBABIL / CONFIRMAT cu COVID-19 (Anexa 1)
- a se vedea si X. Circuit informational si feed-back informational

X. Circuit informational si feed-back informational

Nivelul periferic:
spitalele de boli infectioase desemnate de comisia Ministerului Sanatatii sa primeasca si sa acorde ingrijiri
pacientilor cu supiciune / infectie probabila / confirmata cu COVID-19 (INBI „Prof.Dr.Matei Bals”, Spitalul
Clinic de Boli infectioase si Tropicale „Victor Babes” Bucuresti, Spitalul Clinic de Boli infectioase Cluj, Spitalul
Clinic de Boli infectioase Constanta, Spitalul Clinic de Boli infectioase Iasi, Spitalul Clinic de Boli infectioase si
Pneumoftiziologie Timisoara)
 raporteaza la DSP de apartenenta a cazului, imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect;
 recolteaza si investigheaza probele biologice, imediat dupa izolarea cazului;
 completeaza si trimit la DSP de apartenenta a cazului fisa de supraveghere (Anexa 1), in maximum 24 de

ore de la depistarea cazului suspect, insotita de buletinul de analiza: Document elaborat de Centrul National
de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

 raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri suspecte/ probabile/ confirmate cu
COVID-19, urmând ca în maximum 24 de ore de la deces, fisa de supraveghere, actualizata inclusiv cu
datele referitoare la deces, să fie trimisă pe fax/e-mail la DSP;

Nivelul periferic: alte spitale/sectii de boli infectioase:
 raporteaza la DSP de apartenenta a cazului, imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect;
 recolteaza si trimit probele biologice, imediat dupa izolarea cazului;
 completeaza si trimit la DSP de apartenenta a cazului fisa de supraveghere (Anexa 1), in maximum 24 de

ore de la depistarea cazului suspect, insotita de buletinul de analiza:
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 raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri suspecte/probabile/confirmate cu
COVID-19, urmând ca în maximum 24 de ore de la deces, fisa de supraveghere, actualizata inclusiv cu
datele referitoare la deces, să fie trimisă pe fax/e-mail la DSP;

Nivelul periferic: medici de familie, cabinete medicale universitare, cabinete medicale de specialitate, alte
spitale la care ar putea ajunge pacienti suspecti
 raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect;
 izoleaza imediat cazul suspect, ii aplica masca pe nas si gura si il trimit imediat, cu ambulanta, la cel mai

apropiat spital de boli infectioase;
 raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri suspecte/ probabile/ confirmate cu

COVID-19;

Nivelul local: DSP judeteana / a Mun.Bucuresti (DSP)
 raporteaza imediat la CNSCBT si, in pasul 2, la CRSP, setul minim de date pentru raportarea telefonica

imediata a cazului suspect;
 declanseaza, imediat dupa raportarea la DSP si catre CNSCBT si CRSP, investigatia epidemiologica la cazul

suspect;
 trimite la CNSCBT si CRSP, pe fax/e-mail, in ziua primirii de la spitalul de boli infectioase desemnat, Fişa

de supraveghere a cazului SUSPECT / PROBABIL / CONFIRMAT cu COVID-19 (Anexa 1);
 raporteaza la CNSCBT si CRSP, imediat dupa depistare, orice cluster cu minimum 3 cazuri;
 raporteaza imediat, telefonic, la CNSCBT si CRSP, decesele înregistrate la cazuri

suspecte/probabile/confirmate de infectie cu 2019 - nCoV, urmând ca în maximum 24 de ore de la deces,
fisa de supraveghere actualizata inclusiv cu datele referitoare la deces să fie trimisă pe fax/e-mail la
CNSCBT si CRSP;

 efectueaza investigatia epidemiologica pentru cazurile sporadice/ clustere/epidemii;
 trimite rezultatele de laborator, imediat dupa ce sunt primite, la CNSCBT si CRSP;
 trimite zilnic la CRSP, pana la orele 8.15, respectiv pana la orele 14.15, raportarea numerica pe macheta in

format excel (model furnizat de CNSCBT);
 trimite zilnic la CRSP, pana la orele 15, macheta in format excel (model furnizat de CNSCBT) cu datele

nominale ale persoanelor carantinate / auto-izolate la domiciliu; Nivelul regional : CRSP
 raporteaza la CNSCBT, imediat dupa raportarea primita de la DSP arondate, orice cluster cu minimum 3

cazuri;
 raporteaza imediat, telefonic, la CNSCBT, decesele înregistrate la cazuri suspecte/probabile/confirmate cu

COVID-19;
 intervine in desfasurarea investigatiei epidemiologice a clusterelor / izbucnirilor si acorda asistenta tehnica

la solicitarea DSP din teritoriul arondat sau prin autosesizare;
 trimite trimestrial la CNSCBT si DSP analiza epidemiologica a cazurilor din teritoriul arondat;
 centralizeaza si pastreaza la nivel regional datele nominale ale persoanelor carantinate / auto-izolate la

domiciliu, raportate de DSP arondate;
 trimite zilnic la CNSCBT, pana la orele 8.30, respectiv pana la orele 14.30, raportarea numerica pe macheta

in format excel (model furnizat de CNSCBT);

Nivelul national : CNSCBT
 colecteaza zilnic fisele de supraveghere (Anexa 1) trimise de DSP pe care le valideaza;  colecteaza zilnic

buletinele de analiza trimise de DSP;
 colecteaza zilnic machetele regionale in format Excel cu raportarea numerica, trimise de CRSP;
 trimite situatia numerica centralizata la nivel national, catre MS, la orele 9.00 si 15.00;
 creeaza baza de date nationala, in format Excel, cu cazurile supecte, si o actualizeaza zilnic, inclusiv cu

rezultatele de laborator si clasificarea cazului;
 efectueaza analiza epidemiologica a bazei nationale de date si transmite saptamanal rezultatul acesteia catre

MS-DGAMSP, CRSP si DSP;
 Raporteaza in TESSy, caz cu caz, cazurile confirmate;
 Pune la dispozitia biroului IHR din INSP informatiile solicitate de WHO-IHR;

Biroul Punct Focal National pentru RSI (2005):
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 Pune la dispozitia CNSCBT informatiile actualizate zilnic privind numarul de cazuri si participa la evaluarea
de risc nationala;

 In plus, spitalele de boli infectioase desemnate:
 Trimit pe fax / e-mail buletinele de analiza cu rezultatele investigatiilor de laborator efectuate pentru

cazurile suspecte/probabile de COVID-19, in ziua validarii, inclusiv cu precizarea tipului de test si
interpretarea rezultatelor, catre DSP-ul de apartenenta a cazului.

XI. Masuri de control
Se instituie imediat dupa depistarea cazului suspect / persoanei sosite din zone cu transmitere comunitara
extinsa sau alte zone afectate de COVID-19, fara asteptarea rezultatelor de laborator !

1) Atitudinea fata de caz :
Un caz este considerat infectios inca din perioada de incubatie. Este necesara izolarea stricta intr-un salon
cu un pat si grup sanitar propriu, avand personal medico-sanitar dedicat.
In plus, sunt necesare urmatoarele:

 izolarea in spitalul/sectia de boli infectioase se va face cel putin pana cand pacientul devine asimptomatic,
iar externarea se face dupa 2 probe negative pentru SARS-CoV-2, recoltate la interval de 24 de ore;

 aplicarea precautiunilor de transmitere respiratorie, prin picaturi si prin contact, precum si a celor universale,
in spitalul de boli infectioase, pana la externarea pacientului;

 instruirea personalului care acorda ingrijire cazului suspect/ probabil/confirmat de catre medicul
epidemiolog de spital si la fiecare schimbare a turei, de catre coordonatorul echipei precedente;

 cohortarea cazurilor suspecte si a personalului care le ingrijeste; In fiecare secție de spitalizare se
desemnează o sub-zonă septică care la nevoie să permită izolarea și cohortarea pacienților contagioși și
dependenți de echipamentele secției sau imunodeficienți, cu respectarea precauțiilor de izolare.

 declansarea investigatiei epidemiologice de catre DSP, imediat dupa raportarea cazului la DSP; Document
elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

2) Atitudinea fata de contactii apropiati:
Contactii apropiati se vor auto-izola voluntar la domiciliu si vor fi supravegheati clinico-epidemiologic
timp de 14 zile, dupa caz, de la:
- data celei mai recente expuneri la un caz suspect/probabil/confirmat cu COVID-19;
- data revenirii in tara din calatoria intr-o zona cu presupusa transmitere comunitara de COVID-19;
- data ultimei expuneri intr-o unitate sanitara in care erau tratati pacienti cu COVID-19, in care a lucrat sau
s-a aflat
Definitia contactului apropiat a fost mentionata la pct. V. Definitiile de caz pentru Sindromul respirator
acut cu noul coronavirus (COVID-19).

Contactii simptomatici pot deveni cazuri suspecte si vor fi indrumati de urgenta catre cel mai apropiat
spital/sectie de boli infectioase.

3) Atitudinea fata de clusterele cu minimum 3 cazuri:
Declansarea investigatiei epidemiologice de catre DSP se va face imediat dupa raportarea clusterului la

DSP / dupa identificarea clusterului de catre DSP si dupa raportarea lui, de catre DSP, la CNSCBT si la CRSP.
Depistarea unui cluster necesita investigatie epidemiologica aprofundata efectuata de DSP, eventual cu

asistenta tehnica din partea CRSP.
Informatiile despre cluster (DSP, localizarea clusterului – localitate, ce comunitate/ce spital, data de debut a

primului caz si al celui mai recent caz din cluster) si masurile recomandate vor fi comunicate catre CNSCBT si
CRSP, in ziua depistarii de catre DSP.

4) Atitudinea fata de persoanele care sosesc din zonele cu transmitere comunitara extinsa, mentionate
in “Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa si alte zone afectate COVID-19”:

Aceste persoane vor fi carantinate imediat dupa sosirea in Romania, timp de 14 zile, in spatiile special destinate
in acest scop.
Se vor recolta probe respiratorii in ziua 1, respectiv 12 si 13 de carantina.
Scoaterea din carantina se face dupa 2 rezultate negative pentru probele din zilele 12 si 13.
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5) Atitudinea fata de persoanele care sosesc din alte zone afectate COVID-19, mentionate in “Lista
zonelor cu transmitere comunitara extinsa si alte zone afectate COVID-19”:

Aceste persoane vor fi izolate la domiciliu imediat dupa sosirea in Romania, timp de 14 zile, impreuna cu
ceilalti membri ai familiei.

XII. Analiza epidemiologica recomandata:
 numar de cazuri depistate zilnic si saptamanal, pe grupe de varsta, sex, medii si arie geografica: judet /

arondare CRSP / nationala;
 numar de cazuri depistate zilnic si saptamanal, in functie de clasificarea in suspecte/ probabile/confirmate;
 rata de fatalitate saptamanala si rata cumulata de fatalitate (cazuri probabile sau confirmate);
 rata de mortalitate saptamanala si rata cumulata de mortalitate (cazuri probabile sau confirmate);
 rata de atac in caz de epidemii

XIII. Indicatori de evaluare a sistemului de supraveghere:
 % din judete care raporteaza corect (complet si la timp) la CRSP si CNSCBT;
 % din cazurile suspecte/probabile la care investigatia epidemiologica a fost declansata imediat de catre

medicul epidemiolog;
 % din cazurile suspecte/probabile care au fost confirmate;
 % din cazurile confirmate cu sursa de infectie cunoscuta (cazul index confirmat identificat).

Prevenirea și controlul infecțiilor suspecte cu noul Coronavirus (2019-nCoV) în unitățile sanitare

Măsurile de prevenire și limitare a transmiterii infecței suspecte cu 2019-nCoV asociată asistenței medicale
includ următoarele:
1. Recunoașterea timpurie a simptomelor pentru limitarea transmiterii infecției;
2. Aplicarea Precauțiilor Standard pentru toți pacienții;
3. Implementarea suplimentară a Precauțiilor Specifice pentru transmiterea aeriană, prin picaturi și prin contact
pentru cazurile suspectate de 2019-nCoV;
4. Aplicarea măsurilor de control al mediului unității sanitare, cu intensificarea măsurilor de igienă a mediului;
5. Măsuri administrative privind asigurarea de stocuri pentru dezinfectanți, echipament de protecție,
medicamente, materiale curățenie.

Definiții de caz pentru infecția umană cu noul coronavirus (2019-nCoV) recent identificat în Wuhan, China.*
1. Infecție Respiratorie Acută Severă (SARI) - persoana cu febră de minimum 380C sau istoric de febră și

tuse și dispnee, care necesită internare peste noapte și fără altă etiologie care să explice pe deplin
tabloul clinic. Clinicienii ar trebui totuși să aibă în vedere posibilitatea apariției unor semne și simptome
atipice la pacienții imuno-compromiși 1 .

ȘI oricare din următoarele:
a. Istoric de calatorie în China, în cel puțin una din cele 4 provincii afectate până în prezent: Hubei (oraș

Wuhan), Guangdong Sheng, Beijing Shi, Shanghai Shi, în intervalul de 14 zile anterioare debutului;
sau
b. Boala apare la o persoană din cadrul personalului medico-sanitar care a lucrat în zonele în care se

acordă asistență medicală pacienților cu SARI
sau
c. Persoana prezintă o evoluție clinică neobisnuită sau neașteptată, în special o deteriorare instalată brusc,

în ciuda tratamentului corespunzător, chiar dacă a fost identificată o altă etiologie care explică pe deplin
tabloul clinic.

2. O persoană cu boală respiratorie acută cu orice grad de severitate care în intervalul de 14 zile înaintea
debutului a avut oricare din următoarele expuneri:
a. contact fizic apropiat cu un caz confirmat cu infecție cu 2019-nCoV, în timp ce pacientul era simptomatic;
sau
b. s-a aflat într-o unitate sanitară dintr-o țara în care au fost raportate infecții cu 2019-nCoV cu caracter de
IAAM (infecție asociată asistenței medicale)
sau
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c.contact direct cu animale (dacă sursa animală este identificată) în țari în care se cunoaște ca 2019-nCoV
circulă în populații de animale sau unde infecțiile umane au apărut ca rezultat al unei presupuse transmiteri
zoonotice
________________________________________________________
1 Testarea ar trebui făcută potrivit ghidurilor locale de management al pneumoniei comunitare. Exemple de
alte etiologii sunt Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type B, Legionella pneumophila, alți
agenti patogeni recunoscuți ai pneumoniei bacteriene, dar și virusuri gripale și virusul respirator sincițial.

2 Contactul apropiat este definit ca:
- Personal medico-sanitar care acordă îngrijire pacienților cu 2019-nCoV, persoană care lucrează cu
personal medico-sanitar care s-a dovedit a fi fost infectat cu 2019-nCoV, vizitator la pacient cu 2019- nCoV
sau care stă în același spatiu cu al pacient (ex.in același salon);
- Coleg de serviciu apropiat sau coleg de clasă cu un pacient cu 2019-nCoV;
- Persoană care călătorește împreună cu un pacient cu 2019-nCoV în orice tip de mijloc de transport;
- Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu 2019-nCoV. Link-ul (legatura)
epidemiologic(ă) ar fi putut avea loc în intervalul de 14 zile anterior debutului.
* Definiția de caz poate suferi modificări în funcție de situația epidemiologică

Recunoașterea timpurie a simptomelor pentru limitarea transmiterii infecției cu 2019-nCoV
Pentru limitarea transmiterii infecției cu 2019-nCoV, o măsură esențială este recunoasterea rapidă a

simptomelor persoanelor suspecte și izolarea acestora într-o zonă special destinată, în urma triajului clinic.
Pentru a facilita identificarea timpurie a cazurilor suspecte, unitățile sanitare ar trebui:
- Să informeze si sa se asigure ca personalul medical cunoaste definitia de caz suspect de infectie cu 2019-
nCov;
- Să instituie un screening prin intermediul unui chestionar specific care sa conțină intrebari referitoare la
semne, simptome și istoric de calatorie in zonele afectate și
- Să distribuie materiale informative în zone publice, cu rol de a îndruma pacienții care prezintă
simptomatologie să alerteze personalul medical.
O măsură importantă de prevenire este promovarea igienei respiratorii.
Pacienții suspectați de infecție cu 2019-nCoV trebuie să fie plasați într-o zonă separată de ceilalți pacienți,
cu aplicarea adițională a Precauțiilor Specifice ( pentru transmiterea aeriană, prin contact și prin picături
Flugge).

2 . Aplicarea Precauțiilor Standard pentru toți pacienții
Precauțiile Standard includ:
 igiena mâinilor și a căilor respiratorii;
 utilizarea echipamentului individual de protecție (PPE) în funcție de risc;
 prevenirea accidentelor prin ințepare și tăiere;
 gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor;
 curațarea și dezinfecția mediului, respectarea procedurilor uzuale pentru lenjerie și a procedurilor de
sterilizarea a echipamentelor
Toti pacientii trebuie să se respecte următoarele măsuri de igienă respiratorie:
 Sa aplice corect măsurile de igienă în cazul tusei sau a strănutului (folosirea șervetelelor de unică folosință
sau tehnica de a tuși sau strănuta în interiorul cotului flectat)
 Sa se spele pe mâini după contactul cu secrețiile respiratorii.
Pacientul suspectat de infecție cu 2019-nCoV trebuie să poarte mască.
Personalul medical trebuie să utilizeze rațional, corect și consecvent echipamentul de protecție personală
(PPE) și să respecte o igienă adecvată a mâinilor pentru reducerea răspândirii agenților patogeni.
Eficiența PPE depinde de instruirea personalului medical cu privire la utilizarea corectă, de igiena
corespunzătoare a mâinilor și de comportamentul fiecarei persoane.
Procedurile de curățare și dezinfecție trebuie respectate în mod constant și corect. Curățarea minuțioasă a
suprafețelor de mediu cu apă și detergent și aplicarea de dezinfectanți obisnuiți utilizați în spital constituie o
procedură eficientă și suficientă.
Trebuie acordată atenție sporită aplicări procedurilor sigure în gestionarea lenjeriei, veselei, tacâmurilor și a
deșeurile medicale.
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3. Punerea în aplicare a măsurilor de precauție specific-adiționale- pentru infecțiile suspectate de
2019-nCoV
3.1 Precauții specifice privind transmiterea 2019-nCoV pe cale respiratorie:
 În plus față de Precauțiile Standard, toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul
medical ar trebui să aplice precauții privind transmiterea 2019-nCoV;
 Plasarea pacienților în rezerve cu ventilație adecvată, singuri in salon. În saloane, necesarul de ventilație
pentru fiecare pacient este considerat a fi 160 L / secundă;
 Când rezervele cu un singur pat nu sunt disponibile, pacienți suspectați de infecție cu 2019-nCoV vor fi
plasati în saloane împreună;
 Paturile pacienților trebuie amplasate la cel puțin 1 m distanță;
 Atunci când este posibil, este indicată asigurarea personalului special dedicat îngrijirii persoanelor
suspecte de infecție cu2019-nCoV;
 Utilizarea de catre personalul medical care îngrijește pacienții suspecți de infectie cu 2019 n-CoV a
măștilor, ochelarilor de protecție / scut pentru față, halatelor impermeabile cu mâneci lungi și a mănușilor;
 Utilizarea echipamentelor de unică folosință sau a echipamentelor dedicate (de exemplu stetoscop,
manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie
utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfectat înainte de fiecare utilizare;
 Evitarea contactului între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură;
 Evitarea deplasării și transportul pacienților suspectați de infecție cu 2019-nCoV în afara camerei sau a
zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În acest sens, se pot folosi
echipamente portabile pentru radiografii și / sau alt echipament important in diagnosticare. În situatia în
care 5 Document elaborat de către INSP-CNSCBT transportul este necesar, pacientului trebuie sa poarte
mască și să se utilizeze rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical,
altor pacienți și vizitatori;
 Asigurarea că personalul medical care transportă pacienți suspectați de infecție cu 2019-nCoV poartă PPE
corespunzătoare, așa cum este descris în această secțiune și efectuează corect igiena mâinilor;
 Informarea persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de mai sus (radiografie/alte investigatii),
înainte de sosirea pacientului la destinație, în vederea aplicării măsurilor de precauție necesare;
 Curățarea și dezinfecția de rutină a suprafețelor cu care pacientul intră in contact;  Limitarea numărul de
persoane care intra în contact cu un pacient suspectat cu infecție 2019-nCoV (personal medical, membrii
familiei și vizitatorii);
 Elaborarea unei evidențe a tuturor persoanelor care intră în salonul pacientului, inclusiv întreg personalul
medical și vizitatorii.
3.2. Precauțiile privind calea de transmitere aerienă (aerosoli) pentru procedurile generatoare de
aerosoli in cazul infecției suspecte de 2019-nCoV:

Unele proceduri generatoare de aerosoli au fost asociate cu un risc crescut de transmitere a
coronavirusurilor (SARS-CoV și MERS-CoV), cum ar fi: intubația traheală, ventilația neinvazivă,
traheotomia, resuscitarea cardiopulmonară, ventilația manuală înainte de intubație și bronhoscopie.

Personalul medical care efectuează proceduri care genereaza aerosoli trebuie:
 Să folosească măști de protecție respiratorie (N95 certificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent); înainte de
utilizarea măștii, trebuie verificată integritatea acesteia. A se nota că prezența părului facial (barbă) poate
impiedica o potrivire adecvată a măștii.
 Să utilizeze ochelari de protecție sau un scut pentru față, halate cu maneci lungi, curate, nesterile, și
mănuși;
 În cazul procedurilor în care se preconizează un volum mare de fluide care ar putea pătrunde prin halat
este indicată utilizarea unui șorț impermeabil;
 Procedurile trebuie efectuate într-o cameră ventilată corespunzător; adică o ventilație naturală cu cel puțin
un debit de aer de 160 l / secundă/ pacient sau camere cu presiune negativă cu cel puțin 12 schimbări de aer
pe oră (ACH) și direcția controlată a fluxului de aer atunci când se folosește ventilație mecanică;
 Să limiteze numărul de persoane prezente în cameră la minimul absolut necesar pentru îngrijirea și
asistența pacientului.
4. Aplicarea măsurilor de control al mediului unității sanitare, cu intensificarea măsurilor de igienă a
mediului
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Măsurile se referă la întreaga unitate sanitară și cuprind asigurarea unei ventilații corecte în toate zonele
unități sanitare, precum și la o curățare adecvată a mediului. Se va menține o separare spațială la o distanță
de cel puțin 1 metru între paturile pacienților. Ambele măsuri pot ajuta la reducerea răspândirii multor
agenți patogeni în timpul asistenței medicale.
5. Măsuri administrative
Măsurile și politicile administrative care se aplică pentru prevenirea și controlul transmiterii infecțiilor cu
2019-nCoV includ:
- Stabilirea activităților specifice limitării transmiterii 2019-nCoV în cadrul Planului de Prevenire și limitare
a transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale pe anul 2020 în cadrul Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Brașov implicate - cu accent pe supravegherea infecției respiratorii acute potențial
cauzată de 2019-nCoV în rândul personalului medical și importanța solicitarii asistenței medicale;
- Instruirea personalului medical;
- Educarea pacienților și a vizitatorilor;
- Proceduri pentru recunoașterea precoce a infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV;
- Prevenirea supraaglomerării, în special în camera de gardă, ambulatoriul integrat al spitalului, Dispensar
TB Brașov, Dispensar TB Săcele;
- Instituirea de zone de așteptare dedicate pentru pacienții simptomatici și plasarea corespunzătoare a
pacienților spitalizați, promovând un raport adecvat pacient-personal;
- Asigurarea de dezinfectanți,echipamente de protectie și medicale în cantități suficiente;
- Monitorizarea complianței personalului medical în implementarea măsurilor necesare.
Durata aplicării precauțiilor pentru prevenirea infecția cu 2019-nCoV
Precauțiile Standard trebui aplicate permanent.
Precauții Specifice trebuie să fie aplicate din momentul ridicarii suspiciunii de infectie cu 2019-nCoV până
când pacientul este asimptomatic. Pentru a defini corect durata de aplicare a măsurilor de precauții specifice
sunt necesare informații adiționale despre modul de transmitere a infecției cu 2019-nCoV.
Recoltarea și manipularea probelor de laborator de la pacienți suspectați cu infecție determinată de
2019-nCoV
Toate probele recoltate pentru investigațiile de laborator ar trebui considerate ca fiind potențial infecțioase,
iar personalul medical care recoltează sau transportă probele ar trebui să respecte riguros Precauțiile
Standard pentru a reduce riscul de expunere la agenți patogeni.
- Personalul medical care recoltează probele are obligația de a utiliza PPE adecvat (protecție pentru ochi,
mască, halat cu mâneci lungi, mănuși). Dacă proba este recoltată în cadrul unei proceduri care generează
aerosoli, personalul medical trebuie să poarte o mască respiratorie care să asigure un nivel de protecție cel
puțin egal cu cel al măștilor N95 (certificat NIOSH) sau EU FFP2 sau echivalent.
- Întreg personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privința practicilor de manipulare a
probei în condiții de siguranță și a procedurilor de decontaminare.
- Plasarea probei pentru transport în containere speciale (recipiente secundare) dotate cu buzunar sigilabil
separat pentru probă (spre exemplu în o pungă de biohazard pentru probe, din plastic). Datele pacientului
vor fi inscripționate pe recipientul probei (recipient primar) și pe cererea de analiză, scrisă în clar.
Pentru informații suplimentare/actualizări, verificați rubrica dedicată nCoV de pe site-ul www.cnscbt.ro

Caz care se prezinta in UPU/CPU, camerele de garda ale unitatilor spitalicesti sau în ambulatoriul de
specialitate prin mijloace proprii

1. Fiecare persoana care se prezinta in UPU/CPU sau camerele de garda ale unitatilor spitalicesti cu
simptomele prevazute in definitia de caz suspect, va fi chestionata in legatura cu criteriile
epidemiologice.

2. In urma efectuării triajului pacientul va fi incadrat in una din categoriile

- Pacient neexpus la COVID-19 daca NU prezinta context epidemiologic. Pacientul va fi evaluat
in continuare conform Protocolului National de Triaj, iar nivelul de protectie al personalului
medical si auxiliar va fi cel conform cu procedurile de aplicare a precautiunilor standard.

- Pacient EXPUS SIMPTOMATIC daca pacientul prezinta la momentul anamnezei criteriile
epidemiologice prevazute in definitia de caz; acest pacient este declarat CAZ SUSPECT de
infectie cu noul coronavirus COVID-19, situatie in care:



SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAŞOV
Braşov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, Cod 500118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax: 0372.870.370
e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

- Pacientul este plasat intr-o incapere izolata, în sala de tratament de la Pavilionul 4, iar în
dispensar (ambulator) în cabinetul nr.11, unde completeaza chestionarul, anexa la fisa de
urgentă (Anexa 1)

- Pacientului i se va aplica o masca ce acopera gura si nasul, daca starea clinica o permite

- Cazul este anuntat prin Sistemul National Unic de Apeluri de Urgenta (Serviciul 112) urmandu-se
procedura de alertare si interventie descrisa la Cap VI “Proceduri de raportare a cazurilor suspecte”

- Se restrictioneaza accesul persoanelor in incapere, unde vor avea acces doar persoanele desemnate
pentru evaluarea si tratamentul pacientului. Acestea vor purta echipament de protectie adecvat, in
conformitate cu procedurile privind „Prevenirea si controlul infectiilor suspecte cu noul
Coronavirus (SARS-CoV-2) în unitătile sanitare, postate pe site-ul www.cnscbt.ro

- Se anunta DSP pentru aplicarea masurilor epidemiologice de identificare a contactilor, daca
diagnosticul se confirma prin criteriile de laborator prevazute in Metodologia de supraveghere a
infectiei umane cu noul coronavirus (2019-nCoV), aflata pe site-ul INSP-CNSCBT:
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

3. Daca, la momentul anamnezei, se constata ca pacientul prezinta criteriile epidemiologice prevazute
in definitia de caz, chiar daca un are niciunul dintre semnele clinice prevazute in aceasta, se
completeaza chestionarul, pacientul este considerat pacient EXPUS ASIMPTOMATIC; pentru acest
pacient se recomanda autoizolarea si monitorizarea zilnica, timp de 14 zile de la intrarea in tara, de
catre medicul de familie, iar in lipsa acestuia, de catre DSP.

Proceduri de raportare a cazurilor suspecte

Personalul medical care deserveste camera de gardă, care identifica un caz suspect va raporta cazul
suspect (simptomatic) imediat, telefonic, medicului epidemiolog din DSP.

Investigatii de laborator

Principii pentru investigarea cu laboratorul a persoanelor sosite din zona afectata:
a) Testarea se face numai pentru cazurile suspecte (simptomatice), cele carantinate si contactii apropiati ai
cazurilor confirmate;
b) Pentru persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definitiei de caz , cele carantinate si contactii
apropiati ai cazurilor confirmate , se vor recolta probe respiratorii, conform metodologiei de supraveghere in
vigoare, aflata pe site-ul INSP-CNSCBT http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical, dupa cum urmeaza:
- Tampoane nasofaringiene şi orofaringiene la pacienti cu forme clinice medii, la persoanele asimptomatice
carantinate si contactii apropiati ai cazurilor confirmate;
- Spută şi/sau aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar la pacientii cu forme clinice severe, dupa caz.
Este recomandată recoltarea unui volum suficient de probă pentru realizarea de teste multiple.

c) Un rezultat negativ la un caz suspect simptomatic, nu exclude infectia cu SARS-CoV-2, mai ales
daca proba recoltata provenea din tractul respirator superior. Se recomanda repetarea prelevarii de probe, de
preferat recoltarea din tractul respirator inferior, daca boala este severa si retestarea acestora la 2-4 zile.
Identificarea unui alt patogen nu exclude infectia cu noul coronavirus, rolul coinfectiei în patologie nefiind pe
deplin cunoscut.
Pentru certificarea debarasării de virus se recomandă repetarea recoltării până la negativarea rezultatelor la
două testări consecutive, la un interval de minim 24 ore, prin reactii de amplificare genică.
d) Iesirea din carantina se va face dupa o perioada de 14 zile de la intrarea in tara, daca persoana este clinic
sanatoasa si daca are 2 teste negative pentru COVID-19 la un interval minimum de 24 ore.
Transportul probelor recoltate se va face in aceleasi conditii de siguranta ca si probele de
gripa, la unul din spitalele de boli infectioase unde se lucreaza probe pentru noul coronavirus
COVID-19.

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical
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CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se
spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un
dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimina virusul.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când
acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o
distanță apropiată.

Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură,
astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura
acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si
spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina
obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie
medicul

Momentan, nu există cercetări științifice care evidentiază ca folosirea medicamentelor
antivirale, pot preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza
doar impotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament,
decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin,
clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul
dumneavoastră vor ști ce să recomande.

Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în
cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave
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Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în
care suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse,
strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată
cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu
simptome respiratorii).

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului dar
trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor
pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse
una peste alta.

Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se
supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult
timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în
China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din
Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors
dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați
intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de
mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și
stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție
dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine
mâinile.

Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă COVID-19 și indicațiile măsurilor revenirii în țară se vor găsii

pe site-ul www.cnscbt.ro-Informatii pentru personalul medico-sanitar

Procedură pentru eliberarea concediilor medicale în caz de carantină

I.Stabilirea carantinei de către personalul direcțiilor de sănătate public la nivelul punctelor de frontier pebtru

persoanele care au călătorit în cel puțin una din zonele afectate sau în care autoritățile au impus restricții de

călătorie și luarea în evidență pentru realizarea monitorizării zilnice.

II.După stabilirea carantinei, la domiciliu sau în spațiile special amenajate, pentru persoanele cărora li se

interzice continuarea activității din cauza bolii contagioase, direcțiile de sănătate public eliberează certificate în

care vor menționa durata perioadei de carantină , ținând cont de recomandările Ministerului Sănătații și de

contextual epidemiologic intern/internațional

III.Certificatul eliberat de direcțiile de sănătate public poate fi ridicat de apaținătorii persoanei aflate în carantină

IV.În baza certificatului eliberat de direcțiile de sănătate public, medical de familie eliberează certificate de

concediu medical în caz de carantină

http://www.cnscbt.ro-informatii
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-În cazul certificatului concediul medical în caz de carantină, se menționează codul de ondemnizație “07” li

codul de diagnostic “994” -Persoane susceptibile de afi contaminate cu boli transmisibile

-Certificatul de concediu medical în caz de carantină se poate elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna ăn

curs sau luna anterioară

-Durata concediilor pentru carantină nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat

pentru celelate afecțiuni

-Medicul de familie va menționa în certificatul medical perioada de carantină stabilită de direcțiile de sănătate

public (nu se aplică restricția de 10 zile valabilă pentru concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară

de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii)

-Dacă durata perioadei de carantină stabilită de organelle de specialitate ale direcțiilor de sănătate public

depașește 90 de zole nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor de sănătate-Cunatumul brut lunar al

indemnizațiilor pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul.

-La sfârșitul carantinei se va elibera aviz epidemiologic.

Toate actualizările se vor găsi pe site-ul www.cnscbt.ro-Informații pentru

personalul medico-sanitar și pe intranetul spitalului în Info Personal-

COVID-19
Acest protocol va fi adus la cunoștință și instruit personalul din subordine de către medicii șefi de

secție/compartimente și asistentele șefe.

Informarea imediată a DSPJ Brașov se va face la unul din următoarele numere

de telefon:

0740279212 – Dr. Raluca Pintea

0771164401 – Dr. Anca Han

0723398650 – Insp. Anca Batiu

http://www.cnscbt.ro-informatii
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ANEXA NR.1

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA
PACIENTII CARE SE PREZINTĂ UPU/CPU/CAMERA DE GARDĂ

NR..............
COD PREZENTARE/NR REGISTRU.........

DATA ...../..../2020
NUME-PRENUME.........................

Nota: se bifeaza raspunsul corespunzator sau se completeaza nr. de zile

În cazul în care răspunsul este DA la cel putin una dintre cele 5 întrebări de evaluare a riscului
unui pacient de a fi posibil expus la infectia cu COVID-19 (chestionar completat de ASISTENTUL
MEDICAL de la triaj) , pacientul este considerat POSIBIL EXPUS la COVID-19, şi se va proceda astfel:

 ASISTENTUL MEDICAL evaluator va anunta medicul Consultant din Camera de Gardă
(între orele 8:00 – 13:00) sau medicul Şef de Gardă (13:00 – 08:00) care va continua evaluarea
prin chestionar la Ghişeul UPU/CPU/Camerei de Gardă pentru stabilirea conditiei de pacient
POSIBIL EXPUS la COVID-19, SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC

 Medicul va revizui răspunsul la ÎNTREBĂRILE de evaluare a riscului unui pacient de a fi
posibil expus la infectia cu virusul COVID-19 (chestionar completat de ASISTENTUL
MEDICAL de la triaj):

1. Sunteti cetătean/rezident în tări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19?
DA □ NU □
a. Dacă DA, sunteti în primele 14 de zile de la plecarea din tară/zonă?
DA □ NU □

2. Ati călătorit în ultimele 14 de zile în tări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19?
DA □ NU □

3. Ati participat în ultimele 14 zile la Conferinte/Întruniri cu participare internatională sau alte activităţi
inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone afectate?

DA □ NU □
4. Ati intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienti diagnosticati cu COVID-19 sau cu suspiciune de infectie

cu COVID-19?
DA □ (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: ……zile)
NU □

5. Ati intrat în contact în ultimele 14 zile cu fluide biologice (Ex: sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă
etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu suspiciune de infectie cu COVID-19?

DA □ (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: ……..zile)
NU □

 În cazul în care răspunsul este NU LA TOATE CELE 5 ÎNTREBĂRI, pacientul este considerat
NEEXPUS la virusul COVID-19 şi va fi evaluat în UPU/CPU/Camera de Gardă conform
protocolului obişnuit, iar nivelul de protectie al personalului medical şi auxiliar va fi conform cu
procedurile de aplicare a precautiunilor standard.

 În cazul în care răspunsul este DA la cel putin una dintre cele 5 întrebări, se va proceda la
stabilirea conditiei de pacient POSIBIL EXPUS la virusul COVID-19, SIMPTOMATIC sau
ASIMPTOMATIC prin adresarea următorului calup de întrebări:

6. Ati prezentat unul din simptomele de mai jos în primele 14 zile de la plecarea din tara/zona afectată sau de
la participarea la Conferinte/Întruniri Internationale sau alte activităţi inclusiv recreative ce au presupus
aglomerări de persoane venite din zone afectate ?
Tuse DA □ NU □ NU ŞTIU □
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Febră DA □ NU □ NU ŞTIU □

Dureri în gât DA □ NU □ NU ŞTIU □

Dificultăţi respiratorii (scurtarea respiraţiei) DA □ NU □ NU ŞTIU □

A. Pacientul este considerat SIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării prezintă unul sau mai
multe din simptomele de mai sus.

ORICE pacient care întruneşte conditia de POSIBIL EXPUS - SIMPTOMATIC este declarat CAZ
SUSPECT DE BOALĂ DE INFECŢIE CU COVID-19, situatie în care:

a) Pacientul va fi izolat în SALONUL DESTINAT ÎNGRIJIRII CAZURILOR SUSPECTE DE
INFECŢIE CU COVID-19

b) Se va proceda la aplicarea protocolului de management al cazului considerat SUSPECT de
INFECŢIE CU COVID-19

B. Pacientul este considerat ASIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării a raspuns cu NU la toate
intrebarile privind semnele de boala din tabel.

Pacientii care întrunesc conditia de POSIBIL EXPUS – ASIMPTOMATIC:
- vor fi evaluati în UPU/CPU/Camera de Gardă conform protocolului obişnuit, iar nivelul de protectie al
personalului medical şi auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a precautiunilor standard.
- vor fi anuntati de catre medicul consultant din UPU/CPU/Camera de Gardă la DSPJ pentru a fi
monitorizati
Pacientii care întrunesc conditia de POSIBIL EXPUS, ASIMPTOMATIC, şi se află în primele 14 zile ale
perioadei de incubatie, vor primi următoarele recomandări din partea medicului consultant:

a) Se recomandă autoizolare la domiciliu pe toată perioada de incubatie (până la încheierea
celor 14 zile, cu mentionarea datei calendaristice a încheierii perioadei de incubaţie în FIŞA
PACIENTULUI).

b) Auto monitorizarea apariţiei vreunui simptom, zilnic, până la maxim 14 zile ale perioadei de
incubatie;

În cazul în care pacientul se mentine afebril şi nu prezintă alte semne clinice de boală va fi considerat
NEINFECTAT. În cazul în care pacientul observă apariţia vreunui simptom (tuse, durere în gât,
dificultate la respiraţie, febră) va apela URGENT 112, prezentând istoricul de călătorie în ultimele 14 zile
sau ca a fost in contact cu un caz suspect/confirmat de infecţie cu noul coronavirus, pentru a fi transportat,
cu masca aplicată pe nas şi gura, la spitalul de boli infecţioase.
Completat de
………………………..
Semnătura........................
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Județul................................. Codul numeric personal

Localitatea.............................

Unitatea sanitară............................

AVIZ EPIDEMIOLOGIC
anul...............luna...............ziua..........

Numele.........................................Prenumele..............................................
Prenumele tatălui........................................
Data nașterii:anul................luna..................ziua.........................................
Domiciliul:loc................................str..........................................................
nr...........bloc.....................ap...........sector/județ.........................................
Afost/Nua fost:bolnav, suspect, contact cu caz de infecție cu SARS CoV-2:
.....................................................................................................................
Afost supravegheat în perioda:....................................................................
Starea clinică la sfârșitul perioadei de supraveghre:....................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
S-a eliberat prezenta ca dovadă de scoatere din carantină
.......................................................................................................................
......................................................................................................................

Data eliberării Semnătură și parafa medicului

LS
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Anexa 2

PRELEVAREA, TRANSPORTUL SI INVESTIGAREA PROBELOR BIOLOGICE PENTRU
DIAGNOSTICUL INFECTIEI cu nCoV

De la pacienții care întrunesc criteriile definiției de caz, se vor recolta probe respiratorii (Tabel I), dupa cum
urmeaza:
- Tampoane nazofaringiene și orofaringiene la pacienți cu forme clinice medii;
- Spută și/sau aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar la pacienții cu forme clinice severe, dupa caz.
Este recomandată recoltarea unui volum suficient de probă pentru realizarea de teste multiple. Tabel I.
Recomandări privind recoltarea probelor la pacienții simptomatici, precum și la contacții asimptomatici

Tipul probei Instrument recoltare Transport Conservare Comentarii
Tampon
nasofaringian si
faringian

Tampon din Dacron
sau poliester*

4°C ≤5 zile: 4°C >5
zile:- 70°C

Cele doua tampoane
vor fi introduse in
acelasi tub

Lavaj
bronhoalveolar

Recipient steril* 4°C ≤48 ore: 4°C
>48 ore:- 70°C

Încărcătura virală
este mai mica in
acest tip de proba

Aspirat endotraheal,
aspirat
nazofaringian,
spalatura nazala

Recipient steril* 4°C ≤48 ore: 4°C >48
ore:- 70°C

Sputa Recipient steril 4°C ≤48 ore: 4°C
>48 ore:- 70°C

Probe de tesut
obtinute prin biopsie
sau necropsie
(inclusiv tesut
pulmonar)

Recipient steril cu
soluție salină

4°C ≤24 ore: 4°C >24
ore:- 70°C

Măsuri de biosecuritate în cursul manipulării probelor:
Personalul medical responsabil cu prelevarea și transportul probelor va respecta recomandările ghidului
Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected
(https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-duringhealth-care-when-novel-
coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected).
Toate probele vor fi considerate potențial infecțioase. În cazul noului coronavirus, calea de transmitere
suspectată este cea respiratorie. Se vor lua măsuri suplimentare de precauție în cursul prelevării probelor prin
mijloace potențial generatoare de aerosoli (ex. bronhoscopie, aspirație).
Vor fi respectate cu strictețe ghidurile de prevenție și control al infecțiilor, precum și regulile naționale și

internaționale privind transportul materialelor infecțioase. Personalul care transportă probele trebuie să fie
instruit în privința practicilor corecte de manipulare a probelor, precum și a procedurilor de decontaminare.
Personalul implicat va utiliza corespunzător echipamentul individual de protecție (PPE). Se va evita utilizarea
sistemelor de transport pneumatic al probelor. Probele vor fi etichetate corespunzător, iar laboratorul va fi
notificat în prealabil. Pe cererea de analiză se vor menționa datele complete de identificare, data și ora prelevării,
tipul probei, analizele solicitate, simptomele clinice și datele anamnestice relevante (vaccinări, antibioterapie,
informații epidemiologice, factori de risc)
Probele destinate diagnosticului molecular vor fi manipulate cu respectarea acelorași măsuri de biosecuritate ca

cele aplicabile în cazul diagnosticului molecular de gripă (BSL2). Izolarea virusului presupune, însă, un nivel
mai înalt de biosecuritate (BSL3). Personalul implicat va utiliza corespunzător echipamentul individual de
protecție (PPE). Se vor respecta ghidurile naționale de biosecuritate în laborator, precum și recomandările WHO
Laboratory Biosafety Manual-Third-Edition
(https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_ 2004_11/en/) și
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecomme
ndations_NovelCoronavirus_19Feb13.pdf.

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-duringhealth-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected)
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-duringhealth-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected)
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Transportul probelor la un alt laborator trebuie sa respecte ghidurile naționale, precum și recomandările OMS -
Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020
(https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/).
Probele sunt considerate neconforme in urmatoarele situatii:
 trimiterea de tampoane fara mediu de transport pentru virusuri;
 trimiterea probei in recipiente necorespunzatoare (deteriorate, cu tubul crapat sau capacul deschis);
 nerespectarea conditiilor de transport si conservare (timp, temperatura);
 absenta etichetei pe esantionul de analizat;
 absenta cererii de analiza;
 cerere de analiza completata necorespunzator, cu datele de identificare a pacientului absente, incomplete,
eronate sau indescifrabile;
Categorii de teste realizate în laboratoarele de referință:
Pentru probele respiratorii recoltate la debutul bolii de la pacienții care îndeplinesc criteriile definiției de caz se
vor face teste PCR de screening al infecției cu 2019-nCoV. Dacă este necesar, screening-ul va include și alți
patogeni comuni ai infecțiilor respiratorii. Deoarece coinfecțiile sunt posibile, screening-ul pentru 2019-nCoV se
va face chiar în prezența unor teste pozitive pentru alți agenți patogeni. Dacă testarea nu se face într-un laborator
de referință, se recomandă trimiterea probei pentru confirmare la un laborator regional, național sau internațional
de referință care are capacitatea de detecție prin RT-PCR pan-coronavirus sau detecția specifică a 2019-nCoV.

Laboratoarele pot folosi un test RT-PCR pan-coronavirus, urmat de secvențierea ampliconilor din regiunile
ne-conservate pentru caracterizare și confirmare. Alternativ, amplificarea și detecția secvențelor specifice ale
2019-nCoV poate avea rol diagnostic fără a necesita confirmare prin secvențiere.

Secvențierea genomului (Whole genome sequencing) oferă informații utile pentru întelegerea originii virusului
și a modului de răspândire. Se recomandă ca secvențele identificate să fie comunicate OMS și comunității
științifice și să fie făcute publice pe platforme precum GISAID, cu respectarea WHO Draft code of conduct for
handling of Genetic Sequence data related to outbreaks
(https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultation-
v1.pdf?ua=1).
Interpretarea rezultatelor:
Un singur rezultat negativ, în special dintr-o proba prelevată de la nivelul tractului respirator superior, nu

exclude infecția. În aceste cazuri se recomandă repetarea prelevării si recoltarea de probe care provin din tractul
respirator inferior, dacă boala este severă. Identificarea unui alt patogen nu exclude infecția cu noul coronavirus,
rolul coinfecției în patologie nefiind pe deplin cunoscut. Pentru certificarea debarasării de virus se recomandă
repetarea recoltării până la negativarea rezultatelor la două testări consecutive prin reacții de amplificare genică.
Sursa:https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory-diagnosticsfor-novel-coronavirus

https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2019.20/en/
https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultation-v1.pdf?ua=1
https://www.who.int/blueprint/what/normsstandards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultation-v1.pdf?ua=1
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Anexa 3

Formularul de insotire probe recoltate de la cazul suspect de COVID-19 / persoana carantinata

DSP / Spital ____________________

Catre,

Laboratorul spitalului desemnat ________________

Cod caz : | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | (abreviere auto judet / nr.caz / anul – ex.AB/01/2020)

(Codul de caz se pastreaza si pentru probele recoltate ulterior de la aceeasi persoana)

Nume, prenume: ____________________________________________

Varsta (ani impliniti): _______ luni (pentru cei cu varsta sub 1 an) _______ zile (pentru cei cu varsta sub o luna)

______

Data debutului bolii : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tip proba : exsudat nazal / exsudat faringian / exsudat nasofaringian / sputa / aspirat traheo-bronsic / produs de

lavaj bronho-alveolar / fragment necroptic de pulmon – va rugam incercuiti toate variantele valabile

Data recoltarii probei/probelor :

 exsudat nazal / exsudat faringian _ _ / _ _ / _ _ _ _

 exsudat nasofaringian _ _ / _ _ / _ _ _ _

 sputa _ _ / _ _ / _ _ _ _

 aspirat traheo-bronsic _ _ / _ _ / _ _ _ _

 produs de lavaj bronho-alveolar _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Alt tip de proba-specificati_________ _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Fragmente necroptice de pulmon _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tip investigatie solicitata: ________________________

Data trimiterii probei de la DSP catre laboratorul desemnat : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Medic Sef Laborator DSP / Medic de garda spital : _____________________________ ( semnatura si parafa)
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Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează Protocolul privind COVID-19

Nr.
Cr
t

Scopul
difuzarii

Exemplar
nr.

Compartiment Functia Nume si
prenume

Data
primirii

Semnat
ura

1 2 3 4 5 6 7
1 Informare/

Aplicare
electronic Manager Manager Moraru Dan

2 Aplicare/
Avizare

electronic Director
medical/Președinte
comisie control
managerial

Medic Leașu Florin

3 Verificare electronic BMC Medic Rogoze Liliana
3 Aplicare electronic Compartiment

financiar-
contabilitate

Director
financiar
contabil

Brebeanu
Gabriela

4 Aplicare electronic CPIAAM Medic
specialist

Godri Dora Ana

5 Aplicare electronic Farmacie Farmacist Hîrșovoiu
Eugenia

6 Aplicare electronic Secția I
Pneumologie

Medic șef
secție

Becheanu Paul

7 Aplicare electronic Secția Clinica II
Pneumologie

Medic șef
secție

Frosin Dorina

8 Aplicare electronic Secția Copii Medic șef
secție

Lascu Dorina

9 Aplicare electronic Dispensar TB
Brașov

Medic
Coordonator
Dispensar
TB Brasov

Gabor Daniela

12 Aplicare electronic Laborator
radiologie și
imagistică
medicală spital

Medic
radiolog

Neamțu Raluca

13 Aplicare electronic Laborator
radiologie și
imagistică
medicală
Dispensar TB
Brașov și Săcele

Medic
radiolog

Dr. Cheșcă
Antonela

14 Aplicare electronic Laborator
radiologie și
imagistică
medicală
Dispensar TB
Brașov și Săcele

Medic
radiolog

Dr. Condei
Izabela

15 Aplicare electronic Dispensar TB
Săcele

Medic
primar

Târziu
Luminița

Aplicare electronic Ambulatoriul
Integrat și
spitalului

Medic
specialist

Văduva Liliana
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16 Aplicare electronic Laborator analize
medicale

Medic șef
laborator

Moga Silvia

17 Aplicare electronic Compartiment
Endoscopie
bronșică

Medic
specialist

Iancu Valeria

18 Aplicare electronic Secția I
Pneumologie

Asistent șef Sileanu Stela

19 Aplicare electronic Secția II
Pneumologie

Asistent șef Vrajă Mihaela

20 Aplicare electronic Secția Copii Asistent șef Ciulei Dana

21 Aplicare electronic Dispensar TB
Brașov

Asistent
coordonator

Mardare Violeta

22 Arhivare 1 Secretariat Secretariat Drăgan Adriana
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