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1.1 Proc,ed,ura ar a cop cresterea calităţii serviciilor .medical,e a sigurat1tei paci,e11ţilor şi a per o,nalului 
luarea. d măst1ri pentru ~prevenirea 'Î. ,contr lttl în ,. , cţi I ct1 Corona t,·it - AR -Co V2 şi 1npi dicar a 
, o,ntaminării 1n diului xter11. 

2.1. r: 'Ved ril preze·ntei proceduri se aplică de către perso·n.alLtl din ecţiil /compartimentele med·,c.ale d·n 
• adrul Spitalului de Psiliiatrie Titan ,,Dr. Cons,tantin Gorgos ·',. 

3 1. Definiţii: 
.3.1.1. Caz suspect - P,acient cu infe,cţie respiratorie act1tă (d,ebut 'brus , al c I putin u~ ui~ 1 ,d.in urm,ătoarele : 
tu e fe'b:ră, , dur,ere 1n gat sc,urtarea resp,iraţiei ( creşter,ea frecvenţei resp,iratoti'1) . ar,e nec, sită au nu 

,.,, pi tal izar,e Ş I 
l n .perioada d.e 14 zi le a:nterio,ar debutu lui siinp,tomelor .a tntrunit cel pt1ţin 11 u I di11 urtnătoarele criterii 
pidemi,oi gice: 

• A avut ,c 11.tact apropiat cu un caz confirmat de COVID-19 
SAU 

• A avl1t i tari de călătorie internaţi ,onală 

3.1.2. Contact·ul apropiate te definit ca. 
• Per. , ana c,a.r locuieşte în ,acee,aşi gospo,d.ărie cu u pactent cu 'OVID 19· 
• Persoa11a. ,care ,a ,avut contact fizic direct cu. un ca .. , , 'e Q,V D-19 (,ex. strângere de mână n L1rmată de 

igiena mâinilor)· 
,. Pers,oan,a care a avut co11tact ,direct nepro jat eu secreţii in ' e·cţioas,e ale Ltnui caz de CO VID 19 (ex'• 

111 t:itnpul tL1s,ei atingerea. unor batiste c mana neprotejată ,de mănuşă) · 
• P'ersoana ,car,e a avu.1 ,contact faţă în D ·_ , u un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2m şi p 

durată de pe te 15 n1 inu te,· 
• Pers,oana care s ... a aflat 111 aceeaşi rncăp, re (ex: sala ,de clasă sala d,e ş,edi"nţe sala de aşteptare di ·· 

sp,ital) cu un caz de , OVID-' I ·~ ti1np d tninfilmum 1.5 minute ş, i la o, distanţ.a mai mică de 2m; 
• P rsoana dir1 râ11,dul pers li I. i medico-sanitar sau a.Jtă persoană care, ac•or,dă 1ngrjire directă unu 

pacient cu COVID-19 r& 1 pe,r ,oană din rândul p,er analu.lui de laborator care, ma·nipul az.ă probe 
re·coltate d,e la un P. c · -nt CLl COVID-] 9 fără. portul corect al echi:p,am ,ntuluî d,e protecţie· 

• P',ersoană care a a~ C©ntact 1n avion cu un caz d,e COVID-19 ş, i car,e a stat pe unul din cele 2 rânduri 
în orice direcţie fiţa ,d ca , perso,an care ,au călă o,rit 1mp,reună cu cazul sa11 care i-atJ acordat 
î11grij ire în a:vi 11 membri ai ,ecl11 p,aj Ltlui care au servit în zona. 111 care s-a aflat cazul Dacă 
sev rita: ea s1 pto1nelor sau de·plasarea cazului în ,avion in ,dică o expunere mai exti11să pot fi 
co11s,1d ··at· contacţi apropiaţi toţi pa, ag,erii din zona r,espectivă ,din avi.011 sau chiar toti pasager·ii din 

3.1.3. ,~a. confirmat - O persoană cu confirmare t11 laborato,r .a infecţiei cu SARS-CoV2,, in,diferent de 
semnele ş1 simpto1nele clinice 

3'.2.Abr:evieri~· 
,3.2.,l„ CPIAAM = Compartimentul de up,rav , gh r , prevenir,e si limitare, ,a infecţiilor asociate: a.sistenţ,ei 

medicale 
3.2.,2„ CNSCBT = C,entrul Naţional de Supravegl1ere şi Cot1t1·ol a] Bolilor Trans1nisibile 
3, .. 2.3. DSP :::::: Direcţia de Sănătat,e Publică 
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.3„2.4. JP = L_J ..... h.ipatnent lnd·ividual d - Protecţie 

.3.2„5. r AA M = Infi c'ţi i A oci.ate· A iste11ţei Medicale 
3.2 .. 6. INSP = Inst1tt1t1LI Naţional d ',ănatat Publică 
3.2.7. MS == Mini teru~ Sănătăţii 
3.2 .. 8. N'IOSl-1 == · .. ational In titute for Oc,cL1patio,nal Safety and Healtl 
3.2.-9. PU - Precau.ţ1uni n.1v ·r al,e 
3.2 .. 10. . IM == îs : m de Control Int,ern Ma11ag,erial 
3.2„11. SM ::::; ervicit1J Managem:et1tt1l Calităţii 
3.2 .. 12. UF = U11ică olosinţă 

Cod:PO 110-2.0 

I Ed.:1 I Rev.:O 

Pag.: 3/11 

15224:2017 - Servicii d,e ă11ătate. Si· ·t me d· manag m .nt al. Ghid p ntru 
utilizarea stat1d.ardult1i EN I O 900'1:2015, 
4 .. 2 .. SR N [ o, 9000:2015 - · Si teme d Man,ag,eme:nt al a[ităţii. Princip,ii es,. nţ a]e şi vo abular. -
4.3. SR N I O 90,Q 1:2015- Sisteme de Man.agerne·nt al Calităţii. Cerinţe. 
4.4. Ordinul I1r. 533/2020 privind .a.prob,area Plant1lu1 de măsur·i pentrLt ... pr, gătirea p,italelo·r în ,cont xtul 
epidetniei de coron,aviru COV'JD-19' . i a Li t i spital I r d up i;t p,@ntru pa1ci ·ntii t tati p,ozitiv cu 
virusul SARS-Co V-2 ~. y 

4.5. Ordinul Llr. 1101 1/2016 privind aprobat·ea Norm·elor de s,tipr ve 11ere preve·11ire şi limitar,e a infecţiilor 
asociate a istenţ t medicale în unităţile sanitare 
4.6. Ord.inul MS nr .. [ 226/2012 pentrt1 ap,robare·a Nor·m·elor . · . nice p.r11 ind g;estiona, .. ea deşe'ttrilo,,. rezultate 
din activităJi m,edicale :şi a Metodologiei de cu/,eger·e a 4 telor· pentru baza na/ion·ală de ,date privind 
deşeurile , .. ezultate din activităJi medicale 
-4.7. Ordi11ul n.r . 600/2018 - pentrlt aprobarea Codu ui tontro~ului inter:n/managerial al entităţilor p,ublice . 
4.8. Recomandările INSP-CN CBT privin,d inii ia ·. u C,o•ronavi1'·its-SARS-CoV2. 
4.9. Legea nr. 95/2 1006 ·privind reforma în d , nlu ănătăţi1 cu m,odificările şi completările ulterioare 
4.10. Decizie de formate .a ·Co,tnisi i ,de m, itruizare· ,ct1 privire la sistem1ele d.e· ,control intern managerial a.le 
Spitalului ,de Psihiatrie· Titan ,,Dr. Cop,· ia · t1n Gorgos''' . 
4 .. 11. R gltlan1ent de 01gani.zare şi d_ uc ti al Comi .1,ei de· monitoriz.are a ,dezvoltării i ,ternului de control 
i11tern tnanagerial al Spitalu.lui d · I!; i/J,iatrie Titan ,,Dr. Con'stantin Gorgos''. 

5.1 Managerul 
5.1„1. Asigtară ,cadrt11 ·LegJ lati.v şi ,organizatoric pentru desfăş·urarea activităţilor descrise 1n prez 1enta. 
pro1cedură. · 

) . 

5 .. 1.2„ Aprobă/reapro ă prezenta proced1.1ră· 
5.1.3. Ptine la d·1 0zitia personalului resurse pentrl1 i1nplementare·a prevederil,or proc,edurii 

5.2 Dire . .to ·· ul niedical 
5.2.1. _ · .. ăreşte ap'fi,carea pr ved rilor preze11tei proc,eduri .. 

5.3 Asistent coordonato1·, spital 
5 ... 3.1 .. Urmăreşte a·pli,car a prevede·rilor ·prezentei proceduri 
5.3 .. 2. Co,ntrolează resp, cta.rea de către personalul din . ubordin apr ved, -·rilor prezent i p•rocedurî 
5.3.3. Particip;ă la :instruirea pe·rsonalult1i de pe sec:, ii 



SPlTALUL D . 
PSll-IlA RI IT AN 

Dr. CONS AN IN 
oR. os,· 

5.4 CSPLIAAM 

PREVENIREA ŞI CONTROLUL 
INFECŢ1IE il CU 

Coronavi:rus-SARS-CoV2 
j Ed.:1 

Pag.: ,4/11 

5.4.1. A_ 1gur,ă ir1struirea şefiilor de ecţii/ comparti1nente me,dicale Ct[ privire la prevede1~iJe pre.ze11tei 
pro,ceduri 
5.4.2. Stabileşte circuit l funcţio,nale la nivelt1l pitalt1lui I tri.mit pre aprobar manag rului ş1 . asigură 
de d1 tribu1rea cătr ·. e,cţii şj ,com.p,art1mente a ac · t ra 
5.4.3. Mo11itori ea ă paci nţii prezentaţi la camerele d,_ ga,rdă şi raport ază · ilni,c ,condi1c . rii , ,pitalull1i ş, i 
DSP cazt1ril,e 'Onfirmat /11econfirmate de infecţi cu · o,,.on,aviri,s- ARS- o V2 
5.4.4. uprav ghează respectarea de cătr p rsonal a Precauţiil ,or Stan,dard şi Precauţii l r .' ecifice 
pr văzute de pr,ezenta pr .. e,dură 

5.5 Personalul medical 
5.5.1. ----P ctă P·recauţiile Standard şi Pr cauţ1ile Specifice p, 1·ev ,ăzute de prezenta p,ro 
5 .. 5.2. Re,spectă prev,ederi le referitoar,e la recoitru~ea. ş.i m.anjpularea probelor de labor OI ' mn contextul dat 
5.5,.3. R spectă c1rcl1itele fu11cţ1 nale p,r văzute îi1 prezenta procedtLra 

6 .. 1. PREGATIREA SPITALULUI PENTRU COVID-19 

6.1.1. Organizarea la nivel de s,pital 
6.1,.1.1. Se infiint aza Zona de triaj în cu.rtea spitalului pe tru pacientii ,a,dulti si pacientii onco logici si 
la intrarea în cladirea de copi·· p ntru p,acientii minori 1mii tţ oe orie .onă de asteptare pentru a r ,aliza 
· cr eni11guf pacientiJor pentru COVID-19·. Astfel se a limita posibilitatea ră' pândirii infectiei În tot 
spitalul. 
6.1.1.2. Zona de triaj . t c ntaine·rul amplasat la,fga ,po rta p, ntru pacientii adul i si p,acientii onco ogici 
· i e te zona de primire a tuturor pacientilor car s _ ._,r,ezinta in spital 1n vederea eil ctuarii triaju tui pentru a 
id,entifica pacientii caz . u_ pect de, COVID-19„ Pe tru pacient1i ·minori zon.a. ,de triaj este s,·tuata l,a intrarea î~n 
cladir,ea de copii , înai11te d o,rice zonă de · -, ep are si de cabin t I, 1n dica . 
6.1.1 .. 3. Se pregăteşte o zonă de astept · e ~ o1ator, bine definită si separată pentrt1 cazurile suspecte. 
6.1.1.4. Se pune la ,di p,oziţia cadrei,~ m,edicale e·chipament de protectie si soltttie de de.zinfectat i,ar pentru 
pacienti se pun la dis,po,ziti 1nasti· .· t tru pacientii care prezmnta i1nptomatologie respirato•rie si solutie de 
d .zinfectant recipient diferit fa , . · el utilizat de ca,drele me,dical . 
6.1.1.5. Se instruieste pers .· , Iul cu privire a criteriile •de triaj pe·n ru 1d ntifica.r a cazu.ri lor suspect1e de 
Cov i,d. - l 19 .. 

6,.1.2. Management . 
6.1.2.1 .. Manageru1 m reuna cu Directorul m d1cal reo,rganizeaza personalul as, fel incat sa fi asigttrat 
triajul pacientil ·. c t si continuitatea actului medical pe11tru urgente dar si supraveghere,a ca.zurilor · uspecte 
d COVID- 9 
6 .. 1.2.2. S, n tabilite regulile privind triajul personalului a tn I ca aces a se realizeaza in s,patiul de la 
·intrare · . pital ,cu documentarea rezultatel,or in che tion,a:rul co1npletat pe propt"ie raspund .re, inclusiv 

I a • ■ 

monitori , rea temp.eratl1r11 
6.1.2.3. Asistentul coor,donator spital irnpr•euna cu DiI·ectorul medical instr11ieste p,ersonalul cu privire la 
,alege·rea El P' fu11ctie de sjtuati , echiparea si d,ezechiparea. ,de EIP. 
·6.1.2.4., Se instruie, t per-onalul cu privire la definitia de caz COVID -1 '9 si fluxul decizional (c. -. An l ~ 
- flux decizional afisat si la triaj pentru a putea fi c,011sul ,ata)., 
6.1.2.5. P.ersonalul este instruit c11 privire la circuitul t1nL1i p,a,ci nt su pect d·e COV]D -19 (tras.ett izolare, 
supr,aveghere-anu.ntare DSP etc .. ) 
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6,1.2.6. S,,e vor in,strtJi adrele medicale ,cu privire la utilizarea so-lutiilor d · d. ztnfectanti in v d.erea 
igi niz.arii mainilor„ 

6„1.3. M.anagementul pacientil,or suspecti de COVID 19 1n -pital 
6.1.3.1.. · e va fj ctua scree111ngul p,.acientilor in triaj do.ar d,e catr·e perso11al car poarta IP .. 
6.1.3,.2. Se v,a pttn Ja di pozmtia pacientilor boto i ia intrar a in spital. 
6.1.3.3. e pli,ca paci i1tilor cu sa procedeze p 11tru igiena mainai.or. 
6„1.3.4. ln cazul identiftcarii ur1ui pacient ca sus,·pect d COVID -19 acesta se· izoleaza im . p-i t · z na 
.· pecial amenajata. 
6,.1.3.5·.. Se va e.xp lica paci .ntului p,rocedura pentru a reduc din stresul si a11xi tatea acestui,a. 
6.1.3.6,. Se v,a izola pacie,ntul i11 zona am,enaJata cu r p ctarea cerinte1 de mi11im 1..,__., _ di tat1ta intre 
pacienti interzice asezarea a n.ai. mult d I p,acient in pat. 

6.1.4. Managementul. mediului 
6 .. 1.4.1. Se lim1teaza mis.carea pacie11tilor in pital p ntru a preveni ,o posibila spandire a infecti i. 
6 .. 1.4.2. In cazul necesitatii mutarii unui pacient, s planifica mt1tarea " se e-fectueaza doar d· • catre 
personal car,e utiliz a a ~_ IP c,orespt1nzator„ 
,6.1.4.3. S va realiza curatenia si d,ezinfectia r gulata a 1nediului d, lu ru as1g.urandu ... s · o cat mai buna 
ve11tilatie (se de chid usi.l si fe·restrele). 

·6.1.5 .. Managemetul vizitatorilor 
6.1.5„1„ ln contextul epidemic /pa.n,d,emic al in,fectie· c , SARS,-CoV2 SE INTERZICE TOTAL 
ACCESUL VIZITATORILOR IN INCINTA. 

6.2 PREVENIRE SI LIMITARE 

6.2.1. IUCUNOASTEREA TIMPURIE A .. -~ TOMELOR PENTRU LIMITAREA TRANSMITERII 
INFECT/El 
6.2.1.1. Pentru limitarea tran mit rii ·nfi :cţ1ei cu S,ARS-CoV2 ,o măsură esentială este recu110.aşter,e·a 
rapidă a siimptomeior p r oa.nelor s, ·.· .. ·. ·. te şi iz larea a,ce tora 1ntr-•o zonă special destinată în urma 
triajt1Ju i clinic ... 
6.2.1.2. Pacie11ti1 suspectaţi de ecţie cu SARS-Co V2 vor fi plasati într-o zonă · eparată ,d,e cei[alti 
paci nt·, cu aplicar,e·a aditio ;i ll, Precauţiilor Specifice (pe:ntru tra11sm1terea ,aeri ,ană prin contact si prin 
p· Îcături Flugge ). 
6.2.1 .. 3. Pentru a facili a · _ tifi,car a timptlrie a cazuril,or su pecte: 

✓ S,e informeaz • , i s . st aza personalul medical p · ntru a s,e asigura ca acesta -unoas.te, definitia de caz 
suspect au in - ctme cu SARS-C,o V2.; 

✓ Se institu · , f eening pr·in intertneditJl chestionarului sp cific car,e contine intrebari referitoar la 
sem e, · ptome si istoric ,de calato,rie in zonele afectat (Fisa de declara,re a cazului de boala 
tra ~s -, i ibila), 

✓ .e is 'ribuie si se afiseaza. materiale informative in zonele acc·esibile p,,acientilor pentru .a-i îndruma 
p _ cei car pr zinta simtomatologie; 

✓ Se pro1noveaza p,e toate cai le (afisare instruire etc) mijloace! ,de igiena a ma1nilor i respirat,or· 
(daca este posibil-· clatir a ca,vitatii bucale cu apa de gura) .. 

6.2.2.APLICAREA PRECAUT/UN/LOR STANDARD 
6 .. 2.2.1.. Igiena mainilor si a c·ailor respiratorii 
A)lgiena mainilor· 
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✓ lgiet1a ma.inilor i □ cltide· 

• fie spălatul pe maini , ·tt apă si -ăpun 
• fie uti 'li ar, a t1nui anti eptic pe baza d,e alcool. 

✓ T, hni,ca 1orec ă a. igi 1et11ei mainilor IN · RZlC : 
• purta.rea in 1elelor bră ărilor, c a urilor tip brăţară atm a ,a.lt , bijuteri·: în timpul activitătir· 
• purtarea ttnghtil 1t l.t1ngi s,au lăcuit, , indifi rent de tipul · au ve l1ime laculu ,d, ungh · 1 

• unghiile ,ar ifi·ciale 
✓ Mâinile s,e ·. pală u apă .. i .ăpun atunci . at1d ac . stea SL111t ·vizibil rnurdar . 

✓ Utili .are.a cl1ipamentelor de protecţi ,e n t1 elimina igie„na 111âi.nilor .. 

✓ Igiena mâinil,or este nec ·sară Îna.·int şi după tttili zarea chip,amentelor de protec i,-
✓ Cele 5 momente ale igienei mâinil,or - se, util iz a a soluţie p baz.ă de al'< ol sau s p lă mâinile 

c11 ap,ă şi săpun 1n următoar · l · mom rit 

1 . Inainte d .a atinge u11 pac1 1ent. 
2 lnaint .· d · orice procedură se·ptică sau aseptică .. 
3. După expu11erea la un licl1id din corpttl pacientul11i. 
4 După atingerea u11ui p1acient. 

' 
5. După atinget ea de obiect · _ au uprafeţe contamit1a e ~111 apropier·ea paci 1entt1lt11 

B) Igiena cailor respiratorii 
[nformatii privind igien,a. cailor r · pir.at rii S1 aduc la unoştinţa pacienţilor prin interme·diul per 0 1nalului 
m • d.ical al site-ului spitalului şi pri11 afişe la p arta . t , iaj? - i in alt lo,curi accesibile paci ntil 1or. 

✓ Eticheta d.e tus.e - rep,rezintă o corn.bina ·. · ·-- mă. uri m nit,• ă reducă la mi.nimum t1~ansmiterea 
a,ge11tilor p.atoge11i resp1rato,rii prin. inter, ,diul picătL1rilo,r sau a altor ,căj aerien,e Î'n spital·· 
comp1onentele sal .. su11t. 

• aco·perirea. gu1·1i ş, 1 nas,ulL1.1 în impt1l tus i şi străt1utului; 
• elimJnarea rapidă a sec·, ţ11Jor respjratorii într-un re,cipi,ent eta11ş. care nu tre'buie atins fără 

mănuşi· 

• ,ofl 14 irea u11e·i măşti c -irtLrgicaJe tuturor persoanelor care tu· e . c .. pentru a redu 1ce c · ntaminarea 
mediului î11,co ~otă or; 

• atu11ci când ş>eşte- persoana trebuie să ră ucească capt1l ct · parte d.e alţii si , ,ă me·ntină astfel 
separar - · - ială,. în m.od ideal > 1 m. 

✓ Aceste mă .. i tr . ui r -spectat de toti pacienţii cL1 simptome de infecţie respirat1orie d.ar şi de 
m. · mbrii lor de familie sau p,ersoanele ,care ii însoţe c. 

6.2.2.2. Util.iz ·rea echipamentului individual de protectie (EIP) În .funcţie· de risc 
✓ Proţ _. ţla angajaţilor la serviciu - Pers,011alt1l medical trebuie să ia măsuri de precauţi suplimentar1e 

~r:,··tt .Rtru a se proteja şi a preve·ni transmitere·a 1n ti1npL1l 1ngrij iri I.or n1ed1,cale 
✓ Măsurile de pr,ecaufie care tr,ebuie puse tn aplicare de către p,ersonalul rne·dical care 1ngrijeşte 

p.acien·ţ:ii ct1 COVID-19 includ utilizare·a EIP în m ,d corespunzător şi anume: 
• selectarea IP adecvat si 
• ec11iparea si 1dezech.ipar a c,orespL1r1zăto,.are· a acestuia. 

✓ Ast~ 1 câ11d. se intră tntr-o Lncăpere în care se află. un p.acient u pect .sau confirrnat 1cu COVlD·- 19 se 
folosesc: 
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✓ ch1p,a1n ntul d p,rot, cţie p,ers,o:nala (mănlLŞi) tr bLri . ,ci imbat î11tre L1ti lizări si pentrL1 fi care p, ci, .nt. 

✓ Da, 'ă · utilizează echipa1nent U (de ex: măst1 ocl1elari · r.an. :pentru fată) . dupa utiliza:r .ac,esta se 
aruncă la recipie11 LI d d -şeuri infecţioa e şi s e~ ctu. ,ază sp,ălar a orespt1nzătoar •a aini lor,. 
Echipam _n_tu] UF 11u poate fi r t1t1Jiţ:a.t au sterilizat. 

✓NLr e ating o, hii t1asul sau gur,a cu mâini] goal sau cu m,ăn·usi înainte de a 
a mâinilor. 

✓ Dacă apar .imptom · d tuse, străn1.1t aL1 fi bră după ce a îngrijit pacienţi per -011alul tr blti,e să 1

1 

' 

raport · · e imediat situatia ,m di.cu.lui dtn secţie/ m,ed1cului ,de gardă şi ă -::~ .. .... p ct rec,on1a11dările 1 

ac stuia. 

✓ Pe ·sor1alul medical tr buie să t1tilizeze rati nai corect si consec:vent IP şi . ă re p cte , igier1ă 
adecvata a :tnain~l,or pentr·u reducer ară pandirii agentilor ·p,atog· hr. 

✓ ~ ficie·nţ -IP' depinde de instruirea personalului medical cu pF·wtre la t1tilizar a c,orectă d - igiena 1 

core pu11zătoare a mâinilor · i ,d co1npo1ia:m,entL1l fiecăre · - r oar e. 

·✓ Recotnandarile de folosire a IP care trebuie utilizat "'n cont xtul OVlD-19 în fu.nctie ,de tipul de 
activitate şi risc·ul d contaminare se regăse c - ar1exa 2 la prezenta proced ·ură (Alege,~ea 
echipan1 ntt1.li1i i.ndividual de prot,ecJie (EJP) fn_ ,1nc1·e de ris·c·itl ,de ,contaminare). 

Ordinea corectă a Îmb,răcării/dezbrăc:ării EIP s r gaseşte în ,ane -ele .3 şi 4, respe,ctiv .5, şi 6 la pre_ enta 
p1r, ce,dL1ră. 

6.2.2 3., Preve,nir.ea a·ccidenteJo,r p,~in exp _ e la fluide biolog,ice 
✓ ti lizarea , cl1ip,a1n,entu.lui de pro _ c • · tr buie prec,edată de o ev,alu re a riscurilor 111 ceea ce _pr.ivest1e , 

,contactul antic.ipat cu sânge flu:td c ,rporale secre ,ii si ·piele· cu solLnţii de co11tinuitate pentru 
.a i. tenta •de rutină a p,acientll -J. 

✓ Cand pr ce,durile i11clud i · n ri c de stropire .a fetei si/sau a o,rganis,mL1lui ecl1ipam.entul de pr t ţi 
tr,ebt1i să inc1ud.ă: 

• mas,că de pr tecţie facială· 
• ocl1elari d P, otectie· 
• şorţ d pia t'c,· 
• h.ala d - astic · 

6 2 2 4- n.< " · ""' d · · · d ·• ,... .r1 ·1 • . • . ·. u . ,,o narea 1n con _ 1ţ11 .. e s1guranta a ueseurt or 
✓ Q . . 1· .... ce .~r;a11taţ1: 

• deşeuri rezultate din activitatea ntedicală - sunt toate deşeurile (periculoase sau nepericu oase) 
care se pro,d.uc în spital., 

. , deşeuri nepericuloase, - toate deş ur·ile m najere ca şi acele d şeuri asimilate cu cele menajere, 
(ambalaj , din hărtie,, pla,stic etc.), car nLt Sltnt contaminate cu ange saL1 lte licl1id organice. 
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• deşeuri periculoase - ,deşe·urile· solide şi lichide care au v :nit În '. ontact cu sâ,ng · sau alt 11,chide 1 

bi 10,lo,gice (tan1poan . c tnpres,e, tub,ulatură eringi . te,.) ob1 ct tă1etoar - 1.nţep,ătoare (ac lame 
de bisturiu. etc.) restt1r'I anato1no-patologice, .. 

✓ ircu1tul d şeu,ril r include din punct d · v d r1e sa11itar măsurii c · se iau p,entru , vitar ,a 
1conta1ntnări1 m drului ext,ern prin a. ig·urare,.a u11 'i coiectari si evact1ări ,corespunzătoa.r, a ac stora,. 

✓ Amba]ajul 111 care s fac, ,colectarea dese11ril,or per1 1cul ·a . prov nit di11 activitatea m,edicală ,e te d 
uni 1c.ă utilizare si se elimină odată cu continutt1J. 

'I 

✓ Toate deseL1rile col ctat în cutii galbene ( carton i pla tic) ins,cripţio11ate .. Pericol bio gic se 
tran-portă la spatiul ,central d d po.zitare temporară de., euri pericul,oa ,e al .ita ulu.i . i 
,d, epozitează 1n co11tai11 r ID mobile de cL1loare galb nă pană l,a evacuarea finală. 

✓ Tra.nsp rtul de$eurilor periculoase pa11.ă la locul ,de elimmt1are fin.a lă se fac c · .. · 1 ctar,ea strictă , 
normelor de ig'ienă •. i -e,curitat 1n s opul protejării per onalului i populaţi i generale. 

✓ Pentru ,deseuril p rict11oase durata dep _ itării tem,porare nt1 trebuie să de ăş, ască 72 d. ore ,din 
ca.re 48, d,e ore ln inci11ta 1nitătii si 24 de ,ore pe11tru transport i ,el.1min r t1n,ală -fi ctuată de firma 
· p c1al izată ,aflată 1,11 contra t cu spital ul . 

·✓ Deseurile menajere se tran p,.ortă !a s.patiul de depozitare temporari a · eseurilor menaj re. 
✓ Transp„ortul d ,eşeurilor nepericuloase se fac parat de cele peti .· ,loase .. 
✓ De la ,ecţi la patiul centrial de depozitare· tempo,rară ,a deseuFilor ş i re u,r 1 . va m r·ge p cea mai 

apr,o, piată ,al e ,dintre 1cele d uă p,atii 
✓ Este inter.zi accesul persoanelor neautorizate tn ,,.. ,căperile destinat · 1d pozitării temporare a 

deşeuril ,or infect10,a,s,e. 

6,2 2.5. Curăţarea si dezinfecţia mediului de luc,,u 
✓ Pro,ced.uri] ,de curătare si dezin·fectare treb"Ll1e . 1·fnate cu c ,nsecv · nţă si corectitL1di11e. 
✓ · t1rătarea ,suprafetelor ,din mediu cu a · ~, _ etergent ,i aplicarea de dezinfe,cta11te tttilizate în 1n,od 

obisnL1it (cum ar fi hi:po,cloritul) ,este. o . ocedt1ră efi ,c1entă si st1ficientă . 

✓ La ,externare este 11rmată procedura ""_. ... ,curătare si dezinfe·ctie terminal ă. 
✓ Rufele ust,e:n ,il, le d,e servici'' ali e11tar,e precum si de . eur1l medical ·· trebuie gestionate î11 

co:nfortTI itate cti pro,ce,d u.ri I. âe r tină. 

6.2. 2„ 6. Respectare,a' procedu11il9 , uzuale pentru len1er1e. 
Len,ieria de •· .. ,pit!!! .r 

Colectarea şi ambalarea la ursă a lenjeriei de, spital :se fac re p ctân,d Precauţiuni le Universale.; astfel:: 
✓ Le11jeria mur ară s · colecteaza şi arnbalea ă la locul de prod.L1ce,re i11 aşa fel î11cât să fie cât ma1 

puţin m,ar i, . - tată şi scuturată„ i11 scopul prevenirii contaminării ,aerultt:i . a pers,on.all1lu.i şi a 
pacienţilor . 

✓ Se :inter ce, sortarea la locL1J d,e producere a 1,enjer,iei pe tipt1ri de art1,cole 
✓ A:1n a · rea lenJeriei s,e face 1n am.halaj dublu - sacul impermeabil din poliet 'ilenă în i11teriort1.I 

at 1lui tex ii d culoare galbenă, p ntru l- njeria murdară păt,ată c·u pro,d.use biolo,gice. Sacul de 
p lietil,enă ca.re a venit în contact cu lenjerJ.a Jm,u "dară nu s refoloseşte se arttncă în contain · ru 
pentru deseuri infecţi ase. 

✓ ersonalul care , .xecută colectarea ş,i ,ambalar, a lenjeriei trebuie: 
• să poarte ,e,chipament de protec'ţie corespunzator . inclusiv mănusi cont tm preved,erilor 

no1·mativelor în vigoare privind prote·cţia mu11cii.· 
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• să v rifi1ce ca î11 .arti,col (, d l t1jerie a nu râtnâ11a obiect tăi toar -111ţ pătoar s.au 1deşeuri 
d ace t tip· 

• să e pele· pe mâini dup1i 1nd .. ·partar,ea ,ecl1ip,amentu lLti d prot cţi ,e. 

✓ . enjeria 1nurdară amb.alată t tra11.spotiata la spătător1 ,e 1:n. c,ontainere ,de pl.asti,c cu r,oţi .. 
✓ Dep,ozitarea le·njeriei n1urda.re atnbalate· · fac p•e . ecţi î11tr-un spaţ:iu în care .Paci ,e11ţii nu au 

acces. e limtt,ea a · im pul de depozitare a lenJeriei ambalate 1n pun0ă d,e polietile11ă la ma ,· imu111 24 
,d Of· . 

✓ De la s.ect1 cătr punctul de preadar,e lenjeri,e .mur,dară si r tur se v.a merge pe cea mai :_ - ropiată a:lee 
,dintr,e cele două locat1i. 

✓ Se respe,ctă. şi pr ved :rile legate de circuitu] le·njeriei 1n spital. 

6.2.3.APLICAREA MĂSURIL"OR DE CONTROL AL MEDIULUI 
INTENSIFICAREA MĂS.URILOR DE IGIENĂ A MEDIULUI 

► Măsurile se referă la tot s.pitalu.J şi cuprind: 
• asigt1rarea unei ve·ntilaţii corecte în toate zonele spitalt1lui· 
• o cu1ătar,e adecvată a ·mediului .. 

) 

► S, va menţine ,o, separare spatială la. o dista.nţă de c I put.in ·i metru rntr,e paturile pacienti I r. 
► Ambele măsuri pot cţjt1ta la r,edu.c r, a răspandirii multor· a enti--pat,ogeni 1n. timpul .asis,tenţei 1nedicale. 

6.2.4. MĂSURI ADMINISTRATIVE 
Măsurile si p,oliticile administrative care -e ap, lică p nt - p -v -nirea si co,ntrolul transmiterii infectiiJor cu 
SAR -CoV-2 inclu,d: 

✓ Stabilirea activităţii r specrfi,ce li. mitării t · sm terii infecţiei cu no11l ,co·ronavirus. (SARS-Co V2) 1n 
cadrul unui plan/p,roceduri de preven .r - 1 limitare a tran· ,miterii. infectiilor a, ociate asiste·ntei 
1nedicale tmplic.ate, cu accent pe u· r , vegh rea infectiei respiratorii acute potent1al cauzată d 
SARS-Co V2 în rându! personal · -1, 1 m• .dical si importanta solicitării asistentei n1edi,cal,e·· 

·✓ ln truirea personalului m.,edical· 
✓ . ducare·a pa,cienţil r· 
✓ Proceduri ·pentru recu11o·a, . ,:_ a. prec c a in:6 cţi i re p,iratorii ,acute pot,ent1al cauzată d.e S,.AR -

CoV2; 
✓ Preve·nirea sup,raa.g~ 111 -rii în sp,ecial în_ · paţiul ,de pt"itnîri t1rg nţe· 
✓ nstitu.irea de zo -e -· · )aşteptare d • di,cat pe11tru paci nţii simptomatici şi plasarea corespunzătoare a 

p,acientilor S,Ritali . aţi, promovând un 1·ap,ort ad,ecvat pacient--persor1al; 
✓ Asigt1rarea de ezinfectanţi echip,amente de protectie şi medicale în ca.ntităţi s11fici·ent,e· 
✓ Planificar . .· e:rson,alului medica.I i de în.grij ir . astfel ît1cât să se asigure o rezervă de pers.onal _pentru. 

situ. , · i , n care ·va fi nec sar; 
✓ Li · re.a la strictul necesar .a contactelor interperso,nale, p,rin regle1nentarea raportului de gardă a 

.....___~ ·--imburilor de ture .a con ulturilor interprofesionale si a altor situat'1 i la •Care 1n mod 1ob,isnL1it 
participa trn număr tn .aj mare de persoane; 

✓ Monitorizarea ·complianţei p,ersonalului medical în implem,entarea m,ăst1rilor necesare. 

6.3 DURATA APLICĂRII PRE,CAUTIILOR PENTRU PREVENIREA INFECTIA CU SARS-CoV2 
·✓ Precautiile Standard treb·u·i aplicat,e pertnanent. 
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✓Precauţii Specifice trebttie să fie apl1, at din m m ntul ridicării su pic1unii d. in~ cţi ,cu AR -
. oV2 până ,când p i t1tul I te transferat intr-un pital dedicat tratarii cazt1rilor ,de in~ , tie cu 
SAR -CoV2. Pentru a defi111 ,c rect ,durat d ,aplicare a măsurii r d.e p1ecautii sp cifice sunt 
necesare informatii aditio.nale d pre mod 11 de tran mitere a infectiei cu ,ARS-Co V2. 

6.4 RECOLTAREA ŞI MANIPULARE.A PROBELOR DE LABORATOR DE LA PACIENTI 
SUSPECTA'TI CU INFEC • IE DETERMINATĂ DE SARS-CoV2 , 

✓ To,ate pr b I recoltate pentru i11ve tigatiil de lab rator ar trebt1i c ,n id rat ca fiit1d p · t ntial 
infi. ctioase iar per. on.alul m dical care recoltează satl tra11spo1tă p,robele· ar treb, -.i ă respec e 
ri.guros, Pr cautiile Standard pentru a reduce ris,cul de , pur1 r la ag nţi patog nt. 

✓ Personalul medical care recoltează pr b,ele are obligatia d,e a 1itiliza EIP adec-v ·t · r t ti p ·ntru 
,ochi- ma .că halat cu maneci ltlngi mănuşi) ,., 

✓ Intr1eg personalul care transportă probele tr . bui , ă fie i:nstruit în p,rivint · p acticilor d manipulare 
a probei tn co,nditi i de 1gura 1ţă ş, i a procedurilor de deco11taminare 

✓ Ptasarea probei P· ·ntrtt transport .se face 1n con, ainer·e · pecia[ · .. (r, cIp,1ent e t1ndar,e) dotate cu 
bt1zu11ar sigilab1l s parat pentru probă (spre· exemplu 1n o, punga . · biohazard pe11tru probe din 
plast'ic) . 

✓ D,atele paci 11tuiui vor fi inscripţio11,ate pe reci pi ntLtl prob 1·ecipient primar) şi p cererea de 
anali · ă , ,cr·să îr1 cl,a.r 

8.1 . . Anexa 1 ~ Diagrama de proces. 
8.2. Anexa 2 ~ Aleger,ea EIP - S,ecţ1i cu a -ri. 
8.3. Ane·xa 3 - Ordinea co1~ectă pentr_ · brăcarea EIP (cu 1combine·zon) 
8.4. An,exa 4 - Ordine.a corectă pe f d zbrăcarea EIP (ctt combinezon). 
8.5. An xa 5 - Ordinea corect ... . e ' ru 11nbrăcarea EIP (fără combinezon). 
8.6., A.n.exa 6 - ,Ordinea, c,ore0 _ , ·ntru dezbrăcarea • IP (făr,ă combinezon). 

Pro,cedura se difuze · zap C baza Listei de difu. ar · cod PS Ol /F3 s,at1 informat ,electronic 
" Inregistrările gen.- r .,: · de acea tă activitate se păstrează/ arhivează conform cerinţelor SMC/SMSA/SClM 
i 1nplementat,. 
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proc durii 
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RESPO _SABJL 

1 As .. CPIAAM 
I 
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,conext epidemiologie de i1nfectie cu SARS ... coV2 in spital 

COMITET 

'DIRECTOR 

PERSONAIL 

SPITAL 

CPliAAM 

-, A:proba procedura ip,entru recuno,a.sterea1 precoc,e a 1n.fectiei respiratorii 
„ acute, 1potentiall cauzata d,e SARS-CoV2 

------ar""• Asigura resusr,e pent ru punerea in aplicare a cerintelor procedurii (EIP, dezinfectanti 
, ... 

in canti1tati suficiente) 

------►•• Asig 1ura lnstruir,ea p,erso,nal;ului m,edical si non -m;edical 

Asigura educarea pacientilor 

' ... 

Dispune • p,entrru i·nstituirea zoneii d,e triaj pentru pac.i,entn asimptomat ici si • masur1 
simpto.matici 

I 

' '--
-

.. Dispune masuri pentru • su pra1aglo merarii, in speci:a,I in spatiu!I d1e triaj. r preven irea 

I~ .. \., 

.. 'Planif ica personarul medical si de i ngri,j i r,e astf e I i ncat sa asigure o reze rv·a1 de 

...-
personal; pen,tru cand situatia o va • 11mpune 

l 
....... J ---

Limiteaza la strictul, necesar con actele i nterperso,na le, prin reg 1lementa rea 
L 

raportului de ,garda, a schimlburil,or de ture_, a: consulturilor interdiscipllinare si ,a ... 
alt,or situatu la care in mo,d obisnuit parti,cipa un numar mare d,e persoane„ 

..... ' 
- Monitorizeaza com1plianta personalului medical in lmpilementarea miasurilor 
.., 

I 
necesare. 

- '-~ 

Respecta Precautiunile standard • PrecautiunU,e specific in context de pandemie. - SI ... 

< .._,_ "\-

~!tl! 
Respecta preved,eri le referitoare la recaltar,ea si manipularea pirobelo1r biol.ogice in 
context de pand:em1i,e. 

~ 
Re,specta circuite,le fu nctio!nale stabil'ite 

...._ Monitori1zeaza pacientil prezentati I.a triaj si raporte·aza zilnic conducerii spitallutui1 si 

... DSP cazur'ile confirmate/neco,nfirmat,e ,de, inf.ectie cu SARS-C,ov2 in s,p,ital. 

... Asig:rura instruirea pe,rsonalulu i cu 1privire la cerintele procedurii privind 

PREVENl,REA ŞI CONT1ROLUL INFECŢIEI CU Coronavirus-SARS-·CoV'.2 

Sta:bileste circuite,le fun,ct ionale la niivel1ul spitalulu i, le supune spre aprobar,e 
Manageru 11ui si se, asigura de, difuzarea catre partile inte,resate . 

. Supraveg:heaza respectarea de catre personal a !Precautiunilor Standard si a 
Precautiunilor specificei prevazute de p,roc,edura PREVENIIREA ŞI CONTROLUL 

I Nf E,CTI El CU ,coron1avirus-SARS-C:ov2 

Preveni:rea si controlul i'nfecti'ei cu SA.RS-CoV.2 
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ECHIPAMENT IND·IVIDUAL IDE PROTECTl 1E IN: TIMPUL MANEVRELEOR. DE INGRIJIRf 

Pacient cu sim1ptomatologie 
Proceduri de 1Curatenie 

d1ezi nfectie 

1. lgiena1 maini;lor 

2. Manusi UF,, 2 p,e,re.ch:i 
.3 .. Mas.c.a FFP3 ./ N95 
4. Halat UF 
5.. Viz1i•era / ochelari d · 
prot,ectie U F 
6 .. Boneta LJIF 

CON1SULT-· REC,QLTAR.E ~tlZE 
Pacient cu simptom: "o ogi,e 

:L grena main'ilo,r 
' ~.x.· anusi UF, 2 perechi 

3„ Masca iFFP3, / N:9·5 
4. iHalat UF 
5. Vizi 1era / ochelari de protectie 
UF 
6,. Bo n,eta, U F 
7 .. Sort UF 

Pro,ce,duri potential generato,are de 
aerosoli (ve 1ntilatie meca1·nica) 
Pacient cu s1mpto,matolog1e 

1. Igiena m.ai .ilor 

2. Manusi UF, 2 - 5 perechi 
3. Ma.sca FFP3 / N95 
4. Combinezon UF 
S. Viziera / ,ochelari de protectie 
ILJF 

6. Aco,peritori incaltam"inte UF 

1EIP tr,ebuie sa fie pus ·inainte de aplic.area procedurior sie · inate num1ai dupa t,erm,i1narea a.cestora si indepa1rtarea de sursa de expunere .. Dupa inde,partare, EIP va fi 

con.siderat si tratat •Ca "deseu infect1ios" 

EIP va trebui sa: fie mentinut de-a lungul tuturor- · ocedurilo,r clinic/ de îngrijire .medicala precum si in tjmpul proceduri or de C'Ur,atenie„ dezînfectie·, colectaire deseurilor, 

colecta1re lenjeriie, ve·seia, etc. 
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1. MANUSI INTERIOARE 2,. COMBINEZON 

4. !DISPOZITIV RESPIRATOR ,5. OC'HIELARI DE PROTECTIE 6. SORT 7. MANUSI 1EXTRIOARE 
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1. SORT 2. BOTQ,.S11 

4. OCHELARI / VIZIERA S.COMBINEZON . . 
6. MASCA 7. MANUSI INTE:R OA.RE 



Cod .. :PO 110-20/FS I 

.SPITA'LUL DE PSIHIAT'RIE TITAN uD - r .. 
Ed.:1 

CONSTANTIN GORGOS11 IM1B RACAREA EIP'- FARA ,COMBINEZON Rev.:O 

Pag .: 1/1. 

, 

1. MANUSI; I.NTERIOARE 2. MASCA UF SAU FFP3 (dupa caz) .3 .. 'HALAT UF 
......-- ~~-

4. VIZIERA/ OCHELARII 5. BONETA 6. SORT (unde e cazul) 7. MANUS- EXTERl,QARE 
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1., :MANUSl1 EXTERIOARE, 2. S,QRT (urndle e cazul) 3. HALAT UF 4,,, BONETA _ ___,,...._~ ----

5. VIZIERA/ OC'HELARI MASCA J4:.F s u f'F PR ,(dupa caz) 7 .• MANU'SI INTERl·OARE 


