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CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

1.1 CE ESTE COVID -19 

ASS 

COVID-19 (abreviere din engleză coronavirus disease 20 19), de asemenea cunoscut sub 
n11mele de sindromul respirator acut 2019-nCo V, sindro1nul respirator acut sever 2 si pneumo11ia 
Wuhan, este un sindrom respirator viral cauzat de coronavirt1sul sindromttlui respirator acut 
sever 2 (SARS-Co V-2). Acesta este sindromu l implicat in epidemia de coronavirus 20 19-20. 

Modul primar de infectie la om este transmiterea 01n-om, care are loc în general prin 
picaturi de secretii respiratorii de la persoane infectate care sunt expulzate prin stranut, tuse sau 
expiraţie. Virusul are o perioada de incubatie in general de intre 2 si 14 zile, cu o medie de 3 zile, 
desi au fost raportate cazuri cu o perioada de incubatie de pana la 24 de zile. Transmiterea poate 
fi limitata prin spalarea pe maini, igiena si purtarea de masti chirurgicale. 

Boala poate initial sa se prezinte asimptomatic sau cu putine simptome, iar ulterior poate 
dezvo lta febra, tuse, dificultati de respiratie, dureri musculare si oboseala, urmate de pneumonie, 
sindrom de detresă respiratorie acuta si deces. Nu exista nici vaccinuri, nici tratamente eficiente, 
iar eforturile sunt de obicei limitate la ameliorarea simptomelor si masuri de sustinere. Orice 
persoana care banuieste ca este purtatoare a virusului este sfatuita sa poarte o masca chirurgicala 
de fata si sa ceara sfatu l medicului prin telefon în loc de a vizita in persoana o unitate sanitara. 

Boala a fost identificata pentru prima data in orasu l Wuhan, capitala provincia Hubei din 
China, în randu l pacientilor care au dezvoltat pneumonie fara o cauza clara. Pe fondu l raspandirii 
rapide a bolii, Organizaţia Mondiala a Sanatatii a declarat focarul drept o Urgenta de Sanatate 
Publica de Interes International , decizia fiind bazata pe impactul pe care virusul l-ar putea avea 
asupra tarilor mai sarace, cu infrastructuri mai slabe de asistenta medicala. lnfectii au fost 
raportate în întreaga lume occidentala si Asia-Pacific, in cea mai mare parte la turisti provenind 
din China Continentala, cu transmitere locala raportata in Germania, Franta, Hong Kong, 
Vietnam, Thailanda, Singapore, Japonia, Coreea de Sud si AtJstralia. Decese au fost raportate în 
China Continentală, în Filipine, Hong Kong ş i Japonia in prima faza si cu o explozie incepand cu 

" luna febrt1arie în Italia si Spania. Incepând cu 11 febrt1arie 2020, China Continentala este 
considerata ca o zonă cunoscuta cu transmitere comunitară de SARS-Co V-2. 

1.2 SEMNE SI SIMPTOME 

Persoa11ele infectate pot fi asimptomatice sau pot prezenta simptome, precum febra, tuse 
si dificultati de respiratie. Diareea sau simptome respiratorii superioare ( ex. stranut, 11as 
infundat,dureri in gat) sunt mai putin frecvente. lnfectiile pot deveni severe, progresand pana la 
pneumonie, insuficienta multipla de organe si deces. 
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In perioada de incubatie, timpu l de expunere la debut, este estimat la 2 la 1 O zile de catre 
OMS si 2 pana la 14 zi le de Centrele pentrt1 Controlt1l si prevenirea bolilor din SUA. 

1.3 EFECTE PSIHOLOGICE 

Efectele psihologice au ca si cauza principala sentimentul situarii în carantina, restrictiile 
de calatorie si izolare. La sfarsitul lunii ianuarie 2020, Comisia Nationala de Sanatate a Chinei a 
publicat un ghid national de interventie psihologica pentru aceasta boala, recomandand ingrij irea 
sanatatii mintale a persoa11elor afectate, a celor apropiati, a acelor izolati la domiciliu, a fami li ilor 
si prietenilor persoanelor afectate, a angajati lor in sistemul medical si a populatiei care are 
nevoie de asa ceva. 

1.4 CAUZA 

Cauza infectiei este coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-Co V-2), 
cunoscu si sub numele de corona virusul 2019-nCo V. Pana la data prezenta se crede ca virusul 
are origine zoonotica. 

Principaul mod de transmitere este prin picaturi de secretii respiratorii de la persoanele 
infectte care sunt eliminate prin stranut, tt1se sau expiratie. Oficiali din sistemul sanitar mondial 
au confirmat mai mt1lte modufir de transmitere, inclusiv transmiterea directa, transmiterea prin 
contact si transmiterea prin aerosoli, cele doua din urma implicand atingerea unei suprafete 
contaminate cu picaturi de secretii respiratorii infectate si inhalarea aeru lui contaminat cu 
picaturi de secretii respiratorii infectate. 

.... ,.. 
CAPITOLUL II - LEGISLATIA SANITARA IN VIGOARE 

11.1. HOT ARAREA nr. 3/2020 privind aprobarea procedurii operaţiona le privind gestionarea 
cazurilor de infecţie cu noul Coronavirus - Comitetului National pentru situatii de urgenta 
11.2. HOT ARARE nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a 
noului Coronavirus - Comitetului National pentru situatii de urgenta 
11.3. Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 
Coronavirus - Comitetului National pentru situatii de urgenta 
II.4. ORDIN nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementt1l in 
caz de deces al pacientilor infectati cu noul corona virus (SARS-Co V2) - Ministeru I sanatatii 
11.5. DECRET nr 195 / 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei -
Presedintele Romaniei 
11.6. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-
19) Institutul national de sanatate Publica din Remania 
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11.7. Reguli de urmat în igiena mâinilor pentru personalul medical care îngrij eşte persoanele 
suspecte sau confirmate cu infecţi e CLt noul coronavirus (2019-nCo V) - Centrul Natio11al de 
Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile 

CAPITOLUL III. SUPRA VEGHEREA SINDROMULUI 
RESPIRATOR ACUT CU NOUL CORONA VIRUS (COVID-19) 

111.1 DENUMIREA SI INCADRAREA BOLII LA NIVEL DE ROMANIA 

Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) nu i-a fost atribuit pana 
la aceasta data un cod CIM, astfel i11cat, pentru cazurile depistate, confirmate sau 
probabile, se vor utiliza codurile CIM aferente tablourilor clinice identificate. Exemplu: 

- J 12 Pneumonie virala neclasificata altundeva 
- J 80 Sindrom de insuficienta respiratorie acuta la adult sau copil (edem pulmonar 

interstitial si alveolar fulminant care apare ca urmare a unei infectii difuze, soc sau 
traumatism la nivelul plamanilor) 
ID.2 SCOP 

Cunoasterea situatiei epidemiologice a Sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19) in zona deservita de spital si recomandarea de masuri / 
interventii pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri. 

111.3 CAZ SUSPECT 

I) Pacient cu infecţie respiratorie acută ( debut brusc al cel putin unuia din următoare le: tuse, 
febră, scurtarea respiratiei (creşterea frecvenţei respiratorii) SI fara o alta etiologie care 
sa explice pe deplin tabloul clinic SI cu istoric de calatorie internaţională, in perioada de 
14 zile a11terioare datei debutului 
SAU 

2) Pacient cu infectie respiratorie acuta SI care s-a aflat în contact apropiat CLI un caz 
confir1nat cu COVID-19 care in perioada de 14 zile anterioare datei debutului 
SAU 

3) Pacient cu pneumo11ie fara alta etiologie care sa exp lice pe deplin tabloul clinic 
SAU 

4) Pacient cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de febra SI tuse 
SI scurtarea respiratiei (creşterea frecvenţei respiratorii) SI care necesita spitalizare peste 
noapte)) SI fara alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul el inic. 
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Contactul apropiat este definit ca: 
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- Persoa11a care locuieste i11 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 mai ni lor); 
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de 
COVID-19 ( ex.în timpul tusei, atingerea u11or batiste cu mana neprotejata de manusa); 
- Persoana care a avut contact fata în fata cu un caz de COVlD-19 la o distanta mai 
mica de 2 m si pe o dL1rata de peste 15 n1inute; 
- Persoana care s-a aflat în 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 randu l personalului de 
laborato1· care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul 
corect al echipamentului de protectie; 
Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie standard (masca, 
manusi respectiv ochelari/ viziera pentru cei care efectueaza manevre 
generatoare de aerosoli) NU ESTE CONSIDERAT CONTACT 
APROPIAT. 
- Persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din 
cele 2 randuri în orice directie fata de caz, persoane care au calatorit împreuna cu 
cazul sau care i-au acordat îngrijire în 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. 
Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioare 
datei debutului cazului index. 

111.4 CRITERII PENTRU INITIEREA TEST ARII PENTRU SARS-Cov-2 

OMS a publicat mai multe protocoale de testare pentru boala. Testarea foloseste 
transcrierea i11versa- reactie in lant a polimeraziei in timp eal (rRT-PCR). Testul poate fi facut pe 
monstre respiratori i sau probe de sange. Rezultatele pot sunt disponib ile intr-un interval de la 
cateva ore la cateva zile. 

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. 
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Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare 

" In vederea optimizarii activităţilor de testare pentru COVID-1 9, de internare si de 
externare, va rugam sa respectati urmatorul algoritm: 

1. Recomandari de prioritizare a testării pentru COVID-19: 
Aceste reco 1na11dări au la baza documentul elaborat de Comisia Europeană, pe baza 

sfatului ştiin ţifi c oferit de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC). 
" ln aceste conditii strategia trebuie sa fie axată pe detectarea rapidă a cazurilor de 

COVID-19, în vederea limitarii transmiterii, ş i pe obţi11erea de dovezi de transmitere 
comun itară nedetectata. 

Astfel, prioritizarea testării în ordine descrescatoare a importanţei este urmatoarea: 

I .Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internatio11ala; 
2.Contacţi apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate; 
3.Personal medico-sanitar simptomatic; 
4.Cazuri de pneumonie fara altă etiologie, din TOATE categoriile de varstă şi din 
TOATE spitalele; 
5.Cazuri de SARI fara altă etiologie, din TOATE categoriile de varstă ş i din TOATE 
spitalele; 
6.Persoane inst ituţionalizate simptomatice 
7.Pacienti înainte de procedura de transp lant (asimptomatici) si donatorii de celule stern 
hematopoietice înainte de donare. 

Categoria de 
• • oac1ent1 

I .Persoane 
• • s1mptomat1ce cu 

istoric de călătorie 

i nternationala 

Testare imediata 

DA 

Recomandare 
internare 
Izo lare în spital 
dacă rezultatul este 
pozitiv 
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anexei la Ordinul 
ministrului sănătătii , 
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2.Contacti DA 
simptomatici ai 
cazuri lor confirmate 
3. Personal medico- DA 
sanitar 
simptomatic 
4.Cazuri de DA 
pneumonie fără 
alta etiologie, din 
TOATE categoriile 
de varstă si din 

' 
TOATE spitalele 
5. Cazuri de SARI DA 
fără alta etiologie, 
din TOATE 
categori i le de varstă 
si din TOATE 
' 
spitalele 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

Izolare în sp ital 
dacă rezultatul este 
pozitiv 
Izolare în spital 
dacă rezultatul este 
pozitiv 
Internarea este 
recomandata pentru 
toate cazuri le de 

• pneL1mon1e. 

Internarea peste 
noapte face parte 
din definitia de caz 
SARI. Ramane in 
izolare in spital 
dacă rezultatul este 
pozitiv 

nr. 487 /2020 pentru 
aprobarea 
protocolului de 
tratament al 
infectiei cu virusul , 

SARS-Cov-2 

Pentru cazuri le 
infirmate, testare 
pentru al ti pato gen i 
respiratori si 
externare i n 
momentul în care 
medicul curant 
considera ca 
evolutia clinica a 
pacientului o 
permite 
Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

6.Persoane DA Izolare în spital Idem 
i n sti tuti o nai i zate 
simotomatice 

dacă rezultatul este 
pozitiv 
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Izolare în sp ital Idem 
de procedura de dacă rezultatul este 
transplant pozitiv 
(asimptomatici) si 
donatorii de celu le 
stern 
hematopoietice 
înainte de donare 

Testarea se face DOAR la recomandarea medicului, atat in sistemul public, cat si 
in cel privat de sanatate. 

Spitalele sunt responsabi le de prelevarea probelor pentru pacientii internati, precum si 
pentru personalul medical propriu, simptomatic. 

Spitalele sunt responsabi le de procurarea recoltoarelor necesare pt prelevare. 

Personalul medical care recolteaza are obligatia de a uti liza PPE adecvat. 

Recipientul primar cu proba va fi etichetat cu datele minitne (nume, prenume, varsta, 
tipul de prelevare, data recoltarii). 

Probele se t in in pozitie verticala. 

Toate documentele de insotire a probei se pun in plic separat. Este interzisa plasarea 
formulare lor de insotire a probei in containeru l de transport. 

Dupa recoltare se va solicita DSPMB preluarea probe lor pentru transport la laboratoare 
autorizate, telefonic: 

LINII TELEFONICE CORONA VIRUS - DSPMB 

021.642.22.26 
021.642.28.29 
021.642.20.07 
021.642.20.08 
021.642.28.70 
021.642.76.17 
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Lista laboratoare avizate MS pentru prelucrarea testelor pentru COVID-19 in Municipiul 
Bucuresti 

NR. 
UNIT ATI /LABORATOARE A VIZA TE MS 

CRT. 

1 Intititutu l National de Boli Infectioase " Prof. Dr. Matei Bals" 

2 SpitalL1l Clinic De Boli Infectioase si Tropicale " Victor Babes" 

3 Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" 

4 Institutu l Clinic Fundeni 

5 SYNEVO ROMANIA S.R.L. 

6 SAN ADOR S.R.L. 

7 REGINA MARIA cu3 entitati juritice:2 in Bucuresti si 1 in Cluj 

8 GENETIC LAB S.R.L. 

9 Spitalul Universitar de Urge11ta Bucuresti 

IO Personal Genetics S.R.L. Bucuresti 

11 Centrul Medical Citobiomed Bucuresti 

12 SC CLINICA SANTE S. R.L. cu 2 centre in Bucuresti 

13 GRAL 

14 MED LIFE 

15 SC IMUNOMEDICA PROYITA S.R.L. 

lnvestigatii de laborator 
Este necesara recoltarea de probe si trimiterea lor catre laborator, insotite de Formularul 

de insotire probe recoltate de la cazul suspect de COVID-19 / persoana carantinata -
formularul de insotire se gaseste în format electronic si poate fi printat din intranetul spitalului -
Anexa 3. De asemenea pe intranet se gasesc informatii pentru personalul medical privind 
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PRELEVAREA, TRANSPORTUL ŞI INVESTIGAREA PROBELOR BIOLOGICE 
PENTRU DIAGNOSTICUL INFECTIEI cu SARS-CoV-2 - Anexa 2. 

' 
Testarea prin PCR a persoanelor asimptomatice sau cu simptome t1 şoare poate fi l uată în 

considerare în cazul persoanelor care au fost co 11tacţi ai unui caz confi rmat. 
Pentru cazuri le suspecte trebuie sa se faca screeni11g-ul prin metode de amplificare a 

acizilor nucleici (NAAT), precum RT-PCR. Pacienţii pot fi testaţi ş i pe11tru alţi patogeni 
respiratori, dar acest lucru nt1 trebuie sa intârzie testarea pentru SARS-Co V-2. 

111.5 CAZ CONFIRMAT 

O persoana cu confirmare in labo1·ator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de 
semnele si simptomele clinice. 

Nota - Definitia cazului confirmat va fi actualizata ori de cate ori situatia 
(cerinte noi de supraveghere la nivel mondial I European I national. 

• o impune 

IV. PREVENIREA SI LIMITAREA RASPANDIRII 
SINDROMULUI RESPIRA TOR ACUT CU NOUL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

IV.I RAPORTAREA CAZULUI SUSPECT 
In vederea prevenirii si I imitarii raspandirii sindromului respirator acut cu noul coronavirus 

(COVID-19), conform cerintelor legale si de reglementare, spitalul va raporta imediat toate 
persoanele, care se incadreaza in definitia de caz suspect la Directia de Sanatate publica si la 
Serviciul de monitorizare din cadrul DSU. 

Setul minim de date pentru raportarea telefonica imediata a cazului suspect este: 
Cod caz, initiale nume, prenume, sex, varsta la debut, data debut, simptome la debut, data 
intemarii , locul intemarii, simptome, semne si dg.de internare, istoricul de calatorie si perioada; 
mod calatorie (avion, autocar, masina personala, altul), contact ct1 un caz confirmat si cod 
caz index confirmat, deces si data decesulu i; 

Se revine in cel mai scurt timp cu nr.cursei aeriene, aeroportul de plecare, aeroportul de 
sosire, ziua si locul ocupat in avion, respectiv firma autocar, localitatea plecare si ziua, localitatea 
destinatie si ziua; 

Raportarea cazului suspect se va face de urgenta, in baza formularulu i atasat mai 
jos,de catre medicul care gestioneaza cazt1I in programul de lucru (8-14), de catre medicul de 
garda (14-8 in timpul saptamanii sau 8-8 in timpul weekendu lui), la numere le de telefon: 
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LINII TELEFONICE CORONA VIRUS - DSPMB 

021.642.22.26 
021.642.28.29 
021.642.20.07 
021 .642.20.08 
021.642.28. 70 
021.642.76.] 7 
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Formularul de raportare se gaseste in format electronic printabil pe reteaua de intra11et a 
spitalului - Anexa 1. 

Spitalul reco ltează ş i trimite probe la unitatile de specialitate care detin in dotare echipament 
medical pentru efectuarea testari i RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2, mentionate in 
Normele tehnice de reali zare a PNS; 

Spitalul raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri 
sttspecte/probabi le/confirmate cu COVID-19. 

IV.2 MASURI DE CONTROL 

Pentru persoanele i11ternate in spital pentru alte pato logi i dar care devin caz suspect de COVlD -
19 se instituie imediat urmatoarele masuri, fara asteptarea rezultatelor de laborator: 

► izo leaza imediat cazul suspect, ii aplica masca pe nas si gura; 
► raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect; 
► recoltează şi trimit probe la cel mai apropiat spital de boli infecţioase; 
► dacă pacientul este negativ, continuă tratamentul iniţiat, in acelasi spital; 
► dacă pacientul este pozitiv, sună la 11 2 si îl transferă la ce l mai apropiat sp ital de boli 

infectioase; 
► raporteaza la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect; 
► raporteaza imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri 

suspecte/probabile/confirmate cu COVID-19; 

IV.3 MASURI LIMITARE SI PREVENIRE 

Masurile de limitare si prevenire a raspandirii sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus (COVID-19) sunt stabilite tinand cont de urmatoarele prioritati: 

- limitarea raspandirii virusului; 
- cresterea nivelului de pregatire in cazul in care epidemia progreseaza la o noua faza; 
- fu rnizarea de date complete si corecte pentru a contribui la cercetarile in domeniu, 

inclusiv in vederea crearii unui vacin. 
Activitatea spitalului cu privire la limitarea si prevenirea raspnadirii virusu lui se va 

organiza in plan: 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
office@spi talulgorgos. ro 
spitalulgorgos. ro 
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- administrativ 
- medical 
- resursa umana 
- pacienti /apartinatori 

Plan de activitati in vederea limitarii si prevenirii raspandirii sindromului respirator acut 
cu noul coronavirus (COVID-19) in raport cu prioritatile stabilite 

ACTIVITATE RESPONSABIL 
IN PLAN ADMINISTRA TIV 
Reviziuirea circuitelor din spital si stabil irea unor Director medical 
trasee bine definite pentru a preveni contactul intre un Medic epidetniolog 
caz suspect si ceilalti pacienti. Asistent igiena 
Asigurarea unui spatiu de triaj izolat de zonele de Manager 
spitalizare. 
Asigurarea de masuri pentru evitarea aglomerarii in Director medical 
zona de triaj . Medic epidemiolog 

Asistent igiena 
Stabilirea si comunicarea catre populatia deservita a Director medical 
noi lor criteri i de internare - (publicare pe site, pagina Medic epidemiolog 
faceboo k, etc). Asistent igiena 
Asigurarea de materiale dezinfectante pentru pacientii Medic epidemiolog 
internati. Asistent igiena 
Asigurarea de echipament de protectie personalului Manager 
care efectueaza triajul (costum, masca de protectie cu Serviciul achizitii 
fi ltrt1, ochelari, botosi, etc) 
Amenajarea unor saloane de tip izolator pentru a Manager 

• • pacient perioada Director medical asigura cazarea unui care pe 
intemarii devine caz suspect, pana la transferul 
acestuia daca este cazul. 
identificarea necesaru lui de materiale de protectie si Administrativ 
dezinfectanti si asigurarea acestora in mod special in 
zona de triaj . 
Stabilirea regulilor de colectare si a intervalelor orare Medic epidemiolog 
pentru igienizarea echipamentului medical care se va Asistent igiena 
efectua NUMAI 1N SPITAL. 
Stabilirea unor reguli de limitare a accesului intre Director medical 
sectii avand ca baza urgentele. 
Stabilirea unor circuite clare si intervale orare pentru Medic epidemiolog 
indepartarea lenjeriei, deseurilor pentru pacienti Asistent igiena 

Adresă : 

CUI: 
B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

021/341 .20.31 / 021 /341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 

TERMEN 

31.03.2020 

16.03.2020 

16.03.2020 

20.03.2020 

20.03.2020 

16.03.2020 

20.03.2020 

16.03.2020 

O 1.04.2020 

O 1.04.2020 

23.03.2020 
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internati care au devenit caz suspect. 
IN PLAN MEDICAL 
lnstrt1irea imediata a angajatilor care efectueaza Medic epidemiolog 
triaj ul cu cerintele in domeniul identificarii cazurilor Asistent igiena 
suspecte de COVID - 19 (criterii de triaj , modul de 
completare a documentelor, transmiterea 
info rmatiilor). 
Instruirea personalului cu • • la obligativitatea Medic epidemiolog pr1v1re 
purtarii echipamentului de protectie • 1nodul de Asistent igiena Sl 

imbracare a acestuia. Asistenti sefi de 
sectie 

Triajul epidemiologic al personalului • Director medical care asigura 
triajul si consemnarea rezultatelor. Asistent igiena 

Asistenti sefi de 
sectie 

Instruirea cadrelor medicale din sectiile I Director inedical 
compartimentele medicale cu privire la criteriile de Medic epidemiolog 
stabilire • a unui caz suspect, pentru identifi carea Asistent igiena 
imediata a unui pacient internat cu o alta patologie si 
modul in care trebuie actionat. 
RESURSA UMANA 
Reorgan izarea personalului astfel incat angajatii care Director medical 
asigura triajul sa nu intre în contact cu alte cadre 
medicale / pacienti / personal administrativ. 
Reorganizarea personalu lui • vederea • • • Director medical 1n as1gurar11 
componentei medicale • asistenta care sa asigure 
medicala pentru un caz devenit suspect pe perioada 
internari i, fara a intra in contact cu celelalte cadre 
medicale/ personal administrativ. 
Asigurarea de suport psihologic pentru angajat ii Director medical 
spitalului si în mod special pentru • • cei care asigura 
triajul . 
PACIENT!/ APARTINATORI 
Instruirea pacientilor internati cu modul si frecventa Asistenti sefi sectie 
de utilizare a materialelor dezinfectante. Asistent igiena 
Restrictionarea accesului vizitatorilor in spital pentru Manager 
o perioada stabilita, cu posibilitatea de prelungire 
functie de situatia nationala si dispozitiile legale. 
Limitarea mobilitatii pacienti lor pe cat posibil intre Medic epidemiolog 
secti i / compartimente si in mod special in curtea I 

Adresă: 
CUI: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spi talul gorgos. ro 
spitalulgorgos. ro 

16.03.2020 

16.03.2020 

16.03.2020 

16.03.2020 

16.03.2020 

23.03.2020 

23 .03.2020 

16.03.2020 
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23 .03.2020 
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balcoanele spitalulu i • • de SI asigurarea persoana 
insotitoare si echipament de protectie. 
Asigurarea de comunicate catre populatia deservita cu Manager 23.03.2020 

• • la masurile stabi lite I i111itarea Purtator de cuvant pr1v1re pentru 
raspandirii COVID-19 dar si masurile asigurate de 
catre spital • publicarea site, • de prin pe pagina 
facebook a spitalului , intrarea în spital si în alte locuri 
de interes si cu accesibilitate pentru partile interesate. 
Crearea si difuzarea de materiale informative pentru Manager 01 .04.2020 
pacienti / apartinatori cu privire la masuri de protectie 
pentru limitarea raspandirii virusului. 
Crearea unei baze de date cu psihologi din raza de Manager O 1.04.2020 
actiune a spitalulu i si informarea cetatenilor cu privire Director medical 
la accesibilitatea acestora pentrL1 a asigura suport 
psihologic pentru cei aflati in autoizolare / carantina. 

Pe perioada starii de urgenta, pentru a preveni si limita contactul intre un caz suspect si ceilalti 
pacienti/ personalul angajat, se vor implementa si respecta urmatoarele circuite in spital: 

Circuitul Personalului 

Circuitul personalului in CSM 1 si 2 

POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~ INTRARE PRINCIPALA( Triaj) ~ VESTIARE PARTER ~ CABINETE 

PARTER ~ VESTIARE PARTER ~ IES/RE PRINCIPALA ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul personalului in Stationar Adulti 

POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~ INTRARE PRINCIPALA (Triaj) ~ LIFT ~ VESTIARE ETAJ 2 ~ 

CABINETE ETAJ 2 ~ VESTIARE ETAJ 2 ~ LIFT ~ IES/RE PRINCIPALA ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul personalului in sectia Psihiatrie Adulti 

POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~ INTRAREA PRINCIPALA (Triaj) ~ LIFT ~ VESTIARE ETAJ 2 ~ LIFT 

~ CABINETE MEDICALE/ SALA TRATAMENT ETAJ 1 ~ LIFT ~ VESTIARE ETAJ 2 ~LIFT~ IES/RE 

PRINCIPALA ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul personalului in Oncologie medicala 

POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~ INTRAREA PRINCIPALA {Triaj) ~ VESTIARE PARTER ~CABINET/ 

SALA DE TRATAMENTE PARTER ~ VESTIARE ~ IES/RE PRINCIPALA ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul personalului administrativ 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constanti ngorgos@yahoo .corn 
office@spitalulgorgo5.ro 
spitalulgorgos. ro 
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POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~ INTRAREA PRINCIPALA (Triaj) 

IES/RE PRINCIPALA ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul personalului in Compartimentul Psihiatrie Pediatrica 

ASS 

~ LIFT ~ BIROU ETAJ 3 ~ LIFT ~ 

POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~ CENTRU COPII (TRIAJ} ~ SCARA A ~ VESTIARE DEMISOL ~ SCARA 

A~ CABINET/ SALA DE TRATAMENTE ETAJ 2 ~LIFT~ VESTIARE DEMISOL~ SCARA A ~ IES/RE 

CENTRU COPII ~ CURTE INTERIOARA ~POARTA 

Circuitul personalului in Stationarul de zi Copii 

POARTA ~ CURTE INTERIOARA ~CENTRU COPII (TRIAJ} ~ RECEPTIE ~ SCARA A ~VESTIARE DEMISOL 

~ SCARA A ~CABINETE/ SALA TRATAMENT/ SAL/ PSIHOLOGIE PARTER/ ETAJ 1 ~LIFT~ VESTIARE 

DEMISOL ~ SCARA A ~ RECEPTIE ~ IES/RE CENTRU COPII ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul personalului in CSM Copii 

POARTA~ CURTE INTERIOARA ~ CENTRU COPII (TRIAJ}~ RECEPTIE ~ SCARA A ~ VESTIARE DEMISOL 

~ SCARA A ~CABINET/ SALA TRATAMENT PARTER ~LIFT~ VESTIARE DEMISOL ~ SCARA A ~ 
IES/RE CENTRU COPII ~ CURTE INTERIOARA~ POARTA 

Circuitul pacientului 

Circuiulul pacientului in CSM 1 si 2 

POARTA ~ CURTEA INTERIOARA ~ ZONA TRIAJ CONTAINER ~INTRARE SALA ASTEPTARE CSM ~ SALA 

DE ASTEPTARE ~ CABINET ASISTENTA~ CABINET MEDIC CURANT ~ CABINET ASISTENTA ~ +/
CABINET PSIHOLOG~ CABINET ASISTENTA~ SALA DE ASTEPTARE ~IES/RE SALA ASTEPTARE ~ CURTE 
INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul pacientului in Stationar Adulti 

POARTA ~ CURTEA INTERIOARA ~ ZONA TRIAJ CONTAINER ~ INTRAREA PRINCIPALA ~ CAMERA DE 

GARDA ~ SCARA A CORP C ~ SALA DE ASTEPTARE ETAJ 2 ~ CABINET MEDIC CURANT ~ CABINET 

ASISTENT ~+/- CABINET PSIHOLOG/ PSIHOTERAPIE ~ SCARA A CORP C ~ IES/RE PRINCIPALA ~ 
CURTEA INTERIOARA ~POARTA 

Circuitul pacientului in sectia Psihiatrie Adulti 

POARTA ~ CURTEA INTERIOARA ~ ZONA TRIAJ CONTAINER ~ INTRAREA PRINCIPALA ~ CAMERA DE 

GARDA ~ UNITATE DE IGIENIZARE (PRELUCRARE SANITARA}~ GARDEROBA~ SCARA A CORP C ~ 

SECTIA CU PATURI ET 1 ~ REGISTRATURA ~ CABINET MEDIC CURANT ~ SALON ET 1 ~ CABINET 

Adresă: 
CUI : 
Telefon/Fax: 

E·matl: 

Website: 

8-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41 . Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021 /341 .20.31 / 021 / 341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
of fice@spi talul gorgos. ro 
spitalulgorgos. ro 
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PSIHOLOGIE ET 1 / ARTTERAPIE ET2/ PSIHOTERAPIE DE GRUPET 2 ~ EXTERNARE ~ SCARA A CORP C 

~ GARDEROBA ~ IES/RE PRINCIPALA ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul pacientului in Oncologie medicala 

POARTA ~ CURTEA INTERIOARA ~ ZONA TRIAJ CONTAINER ~ INTRAREA LATERALA ~ CABINET 

MEDICAL~ REGISTRATOR MEDICAL~ SALA DE TRATAMENT~ REGISTRATOR MEDICAL~ IES/REA 

LATERALA ~ CURTEA INTERIOARA~ POARTA 

Circuitul pacientului si apartinatorului in Compartimentul Psihiatrie Pediatrica 

POARTA ~CURTEA INTERIOARA ~ CENTRU COPII (ZONA TRIAJ) ~ CABINET PSIHIATRIE PEDIATRICA ~ 

LIFT~ UNITATE DE IGIENIZARE (PRELUCRARE SANITARA) ~LIFT~ SECTIA CU PATURI ETAJ 2 ~ SALA 

DE TRATAMENT ~ CABINET MEDIC CURANT ~ SALON ~ LIFT~ CABINET NEUROLOGIE PEDIATRICA/ 

EXPLORARI FUNCTIONALE EEG/ COMPARTIMENT RECUPERARE/ SAL/ PSIHOTERAPIE ~ LIFT~ SALON 

~ EXTERNARE ~ LIFT~ UNITATEA DE IGIENIZARE~ LIFT~ IES/RE CENTRU COPII~ CURTE 

INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul pacientului si apartinatorului in Stationarul de zi Copii 

POARTA ~ CURTEA INTERIOARA ~ CENTRU COPII (ZONA TRIAJ} ~ RECEPTIE ~ CABINETE MEDICALE 

PARTER~ SALA TRATAMENTE PARTER ~LIFT~ SAL/ PSIHOLOGIE/PSIHOTERAPIE ~LIFT~ IES/RE 

CENTRU COPII ~ CURTE INTERIOARA ~ POARTA 

Circuitul pacientului si apartinatorului in CSM Copii 

POARTA ~ CURTEA INTERIOARA ~ CENTRU COPII (ZONA TRIAJ} ~ RECEPTIE ~ CABINET MEDICAL 

PARTER~ SALA TRATAMENTE PARTER ~ CABINET PSIHOLOGIE PARTER ~ CABINET NEUROLOGIE 

PEDIATRICA/ EXPLORARI FUNCT/ONALE EEG/ COMPARTIMENT RECUPERARE PARTER ~ IES/RE CENTRU 

COPII~ CURTEA INTERIOARA~ POARTA 

Celelalte circuite functionale din spital respecta prevederile din PO 110-18. 

Adresă: 

CUI : 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41 . Secto r 3, Bucure~ti 
14908162 
021/341.20. 31 / 021 /341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
office@spi talulgorgos. ro 
spi talulgorgos. ro 
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CAPITOLUL V - MATERIALE NECESARE DESFĂSURĂRII 
ACTIUNILOR DE PREVENIRE SI LIMITARE A RASPANDffill 
COVID-19 

Fondurile necesare indeplinirii activitatilor prevazLtte in Planul de prevenire şi control al 
infecţiei cu SARS-COV-2 vor fi asigurate din bugetLtl de venituri si cheltuieli al spitalului dar si 
din alte resurse conform dispozitiilor la nivel national. 

Materialele necesare desfasurarii actiunilor de prevenire si limitare raspandirii COVID-19 

a) Produse pentru igiena: 
-sapun lichid 
-prosoape din hartie 
-solutii antiseptice 

b) Produse si echipament de protectie a personalului: 

Locatia 

Salon de spital 

Adresă: 
CUI : 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

Personal sau Activitate 
pacient 
Perso11al medical In salonu l de izolare 

a pacientului - caz 
suspect 

Personal de In salonul de izolare 
curatentie a pacientului - caz 

suspect 

8-dul. Nicolae Grigorescu nr . 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos.ro 
spi talulgorgos. ro 

Tip de echipament 

Masca simpla 
Halat impermeabil 
de unica folosinta 
sau halat de un ica 
fo losinta peste care 
se pune sort 
impermeabi l de 
un ica fo losinta 
Manttsi de unica 
utilizare 
Protectia och ilor 
( ochelari sau ecran 
de protectie faciala) 
Masca simpla 
Halat impermeabi l 
de unica fo losinta 
sau halat de un ica 
folosinta peste care 
se pune sort 
impermeabil de 
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Alte zone ( coridoare, 
sala de tratan1ent etc) 

Triaj 

Zona administrativa 

Tot personalul 

Personal medical 

Pacienti cu 
simptomatologie 
respiratorie 

Pacienti fara 
simptomatologie 
respiratorie 
Tot personalul 

Echipament individual de protectie (PPE) 

Orice activitate care 
nu presupune contact 
cu un caz - sttspect 
Screening preliminar 
ce nu necesita 
contact direct cu 
pacientul 

Orice activitate 

Orice activitate 

Activitati 
administrative 

u11 ica folosinta 
Manusi menajere 
Protectia ochilor 
Papuci de spital 
inchisi in fata 
Ech.ipament obisnt1it 
de spital 

Mentinerea distantei 
de cel putin 1 m intre 
pacient si personal 
Echipament obisnuit 
de spital 
Me11tinerea di stantei 
de cel putin 1 m intre 
pacient si personal 
Masca simpla 
Echipament obisnuit 
de spital 

N LI necesita 
echipament 
individual de 
protectie 

Echipament Contact apropiat (distanta mai mica de 1 m) cu pacient 
CAZ POSIBIL 

Manusi DA 
Soti impermeabil de DA 
unica folosinta 
Halat de unica fo losinta NU 
cu maneca lunga 
Masca chirugicala 
Masca FFP3 
Ochelari sau ecran de 
protectie faciala 

Adresă : 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

DA 
NU 
DA 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
of fice@spi tal ul gorgos. ro 
spitalulgorgos. ro 
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c) Produse de tip biocid pentru dezinfectie: 
- suprafete - Aniospray Quick 

- Surfa11ios Premium 
- Anios Oxy'Floor 
- Domestos 
- lnnocid 
- Clorom 

- tegumente - Aniosgel 85 NPC 

d) Produse necesare spalarii si dezinfectiei veselei: 
-detergent vase - Sano Spark 
-dezinfectant - Clorom 

ASS 

e) Produse necesare spalarii si dezinfectiei echipamentului medical: 
-detergent de rufe 
-dezinfectant rufe - Dettol/ lgienol/ Ace 

O Produse necesare gestionarii deseurilor (infectioase si menaiere) rezultate din activitatea 
medicala 

-recipiente de colectare a deseurilor infectioase (cutii galbene, cutii de carton, saci galbeni 
inscriptionati CLl pictograma Pericol biologic) 

g) Produse necesare informarii si formarii 
- comunicate privind masurile implementate la nivelul spitalului pentru prevenirea si limitarea 
raspandirii COVID-19 - intranet 
- materiale scrise asupra educatiei comportamentului igienic 
- materiale scrise privind reguli de pL1rtare a echipamentului de protectie în spital si in co1nunitate 
- materiale scrise privind criteriile de triaj si criteriile de internare, afisate în zone usor accesibile 
personalului si pacientilor. 

Prin grij a personalului cu atribuţii în domeniu se va avea în vedere ex i stenţa în 
permanenţă a unui stoc de materiale de dezinfecţie ş i materiale de protecţie pentru o perioadă de 
45 zile. 

Materialele de informare/ formare, comunicatele oficiale, notele interne ale spitalului se 
gasesc si pot fi accesate pe reteaua de intranet a spitalului . 

Adresă : 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341 .20.31 / 021/341 .20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
offlce@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 
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lntoc · 
M dic emiolog, 

lena Miu 

As. Igiena, 
Marius Gheor&-""-

Responsabi l managementul cal itatii, 
Dr. Elena Tudo che 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 

Telefon/Fax: 021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
of fice@spi talul gorgos. ro 
spitalulgorgos. ro 
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Administraţia Spltaletor şi Serviciilor Medicale Bucureşti 

Anexa 1 

FORMULAR RAPORTARE LA DSP-MB-COMPARTIMENTUL DE 
SUPRA VEGHERE EPIDEMIOLOGICA SI CONTROLUL BOLI 

TRANSMISIBILE (CSECBT) 

COD CAZ 

INITIALE 
NUME,PRENUME 

SEX 

VARSTALA 
DEBUT 

DATA DEBUT 

SIMPTOME LA 
DEBUT 

DATA INTERNARII 

CAZ SUSPECT 

Adresă: 
CUI: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 

Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

021/341.20. 3 1 / 021/341.20.35 
constanti ngorgos@yahoo. corn 
office@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 
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LOCUL 

INTERNARII 

SIMPTOME, 
SEMNE, 

DIAGNOSTIC 
LA INTERNARE 

ISTORIC DE 
CALATORIE 
SIPERIOADA 

MODUL DE 
CALATORIE 

(A VION,AUTOCAR, 
MASINA 

PERSONALA) 

SI / SAU CONTACT 
CU UN CAZ 

CONFIRMAT SI 
COD DE INDEX 

CONFIRMAT 

Admlr,istra\la Spitalelor şi Serviciilor M edicale Bucureşti 

SEMNATURA MEDIC +PARAFA 

Adresă: 
CU I: 
Telefon/Fax: 

E -mail: 

W e bsite: 

B-dul. Nicolae G rigor escu nr. 41 . Sect o r 3, Bucureşti 
1490 8162 
0 2 1 /341 .20. 31 / 021/341. 20 . 35 
consta nti ngorgos@yahoo. c o rn 
of fi ce@s p i t al ul go rgos. ro 
spi talulgo rg os. ro 



Anexa 2 

PRELEVAREA, TRANSPORTUL 51 INVESTIGAREA PROBELOR 
1 

BIOLOGICE PENTRU DIAGNOSTICUL INFECTIEI cu SARS-CoV-2 
1 

De la pacienţii care întrunesc criteriile definiţiei de caz, se vor preleva probe 
respiratorii (Tabel I) , după cum urmează : 

- Tampon sau spă lătură nazofaringiană şi orofaringiană la pacienţi cu forme 
clinice medii ; 

- Spută şi/sau aspirat endotraheal sau lavaj bronhoalveolar la pacienţii cu forme 
clinice severe, după caz; 

- Suplimentar: probe de sânge, materii fecale , probe necroptice 
Este recomandată prelevarea unui volum suficient de probă pentru 

realizarea de teste multiple. 
Conform ECDC, În cazul suspiciunii de infectie cu noul coronavirus la 

pacientii spitalizati, se recomanda prelevarea de probe repetate la 2-4 zile, 
pana la obtinerea de două rezultate consecutive negative la interval de cel 
puţin 24 de ore (https://www.ecdc.europa.eu/en/european-surveillance
human-infection-novel-coronavirus-2019-ncov ). 

Tabel I. Recomandări privind prelevarea probelor la pacienţii 
simptomatici, precum şi la contacţii asimptomatici 

Tipul probei Instrument prelevare Transport Conservare 
Tampon nasofaringian si Tampon din Dacron 2-8°C S5 zile: 2-8°C 
orofaringian sau poliester* >5 zile:-70°C 
Lavaj bronho-alveolar Recipient steril* 2-8°C S2 zi le: 2-8°C 

>2 zile:-70°C 

Aspirat endotraheal, 
aspirat Recipient steril* 2-8°C S2 zile: 2-8°C 
sau spalatura >2 zile:-70°C 
nazofaringiana sau nazala 
Sputa Recipient steril 2-8°C S2 zile: 2-8°C 

>2 zile:-70°C 

Probe de tesut obtinute 
• 

Recipient steril cu 2-8°C S24 ore: 2-8°C prin 
biopsie sau necropsie solutie salină sau 

' 
>24 ore:-70°C 

(inclusiv tesut pulmonar) mediu de transport 
pentru virusuri (VTM) 

Materii fecale Coprorecoltor 2-8°C S5 zile: 2-8°C 
>5 zile:-70°C 

Sânge integral Tuburi recoltare sânge 2-8°C S5 zile: 2-8°C 
>5 zile:-70°C 

Urina Urocultor 2-8°C S5 zile: 2-8°C 
>5 zile:-70°C 

*Transportul probelor destinate detecţiei virale se va face în mediu suplimentat cu 
antifungice şi antibiotice (VTM - viral transport medium). Se va evita 
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îngheţarea/dezgheţarea repetată a probelor. Daca nu este disponibil VTM, se 
poate folosi soluţia salina, dar in acest caz stabilitatea probei la 2-8°C poate fi 
diferita de cea mentionată în tabel. , 

Măsuri de biosiguranţă în cursul manipulării probelor: 

Personalul medical responsabil cu prelevarea şi transportul probelor va 
respecta recomandările ghidului lnfection prevention and control during health care 
when novei corona virus (nCo V) infection is suspected 
(https:/ /www.who.int/publ ications-detai 1/i nfection-prevention-and-control-d uring
health-care-when-novel-coronavirus-( ncov )-i nfection-is-suspected). 

Toate probele vor fi considerate potenţial infecţioase . Se vor lua măsuri 
suplimentare de precauţie în cursul prelevării probelor prin mijloace potenţial 
generatoare de aerosoli (ex. bronhoscopie, aspiraţie). 

Probele care pot fi transportate rapid la laborator pot fi mentinute la 2-8°C. 
h I 

ln caz contrar este recomandată folosirea mediului de transport pentru virusuri, iar 
probele pot fi congelate (la -20°C sau ideal la -70°C) si transportate pe gheata 
carbonica. Se vor evita ciclurile repetate de îngheţ/dezgheţ. 

Vor fi respectate cu stricteţe ghidurile de prevenţie şi control al infecţiilor, 
precum şi regulile naţionale şi internaţionale privind transportul materialelor 
infecţioase. Personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privinţa 

practicilor corecte de manipulare a probelor, precum şi a procedurilor de 
decontaminare. Personalul implicat va utiliza corespunzător echipamentul 
individual de protecţie (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 menţiona datele complete de 
identificare, data şi ora prelevării, tipul probei , analizele solicitate, simptomele 
clinice şi datele anamnestice relevante (vaccinări , antibioterapie, informaţii 
epidemiologice, factori de risc) 

Probele destinate diagnosticului molecular vor fi manipulate cu respectarea 
aceloraşi măsuri de biosiguranţă ca cele aplicabile în cazul diagnosticului 
molecular de gripă (BSL2). Izolarea virusului presupune, însă , un nivel mai înalt de 
biosiguranţă (minim BSL3). Personalul implicat va utiliza corespunzător 
echipamentul individual de protecţie (PPE). 

Se vor respecta: 
- ghidurile naţionale de biosiguranţă în laborator 
- recomandările WHO Laboratory Biosafety Manual - Third Edition 

(https://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO COS CSR L YO 
2004 11 /en/) 

- WHO Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 
(COVID-19) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-
GIH-2020.1-eng.pdf 

- WHO lnfection prevention and control during health care when novei 
coronavirus (nCoV) infection is suspected, interim guidance , January 2020 

Transportul probelor la un alt laborator trebuie sa respecte ghidurile 
naţionale , precum şi recomandările OMS - Guidance on regulations for the 
transport of infectious substances 2019-2020 
( https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPl-2019.20/en/) şi 
WHO interim guidance for laboratory biosafety related to 2019-nCoV. 
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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; 

Diagnosticul de laborator al infecţiei cu SARS-CoV-2: 

1. Teste de amplificare a acizilor nucleici (NAAT) 

Diagnosticul infecţiei cu SARS-CoV-2 se bazează pe detecţia secvenţelor 
specifice de ARN viral prin teste de amplificare a acizilor nucleici , precum Real 
Time RT-PCR si confirmarea prin secvenţiere ori de câte ori este necesar. Ţintele 
genice virale includ: genele N, E, S si RdRP. Extracţia acizilor nucleici trebuie sa 
se faca în hotă de biosiguranţă în laboratoare de nivel BSL-2. Nu se recomandă 
tratarea termică a probelor anterior extracţiei acizilor nucleici. 

Confirmarea cazurilor in zone fără circulatie cunoscută anterior a , 
virusului: 

- rezultat pozitiv pentru cel puţin două ţinte genice, dintre care cel 
puţin o ţintă este specifică SARS-CoV-2, folosind un test validat 
sau 
- un rezultat pozitiv pentru betacoronavirusuri urmat de 
secvenţierea SARS-CoV-2 (parţială sau WGS - secvenţa ţintă trebuie să 
fie mai mare sau diferită de cea detectată prin testul de amplificare 
genică) 

în cazul unor rezultate discordante se recomandă: 
- recoltarea unei alte probe 
- secvenţierea virusului din proba originală sau a apliconului generat de 

un alt test de amplificare genică decât cel folosit iniţial. 

Orice rezultat 
international. 

neobisnuit ar trebui confirmat de către un laborator de referintă , ' 
, 

De asemenea, se recomandă trimiterea, spre confirmare, la unul dintre 
laboratoarele de referinţă ale OMS, a primelor 5 probe pozitive şi a primelor 
1 O probe negative (testate în unul dintre laboratoarele ţărilor fără circulaţie 
cunoscută a virusului) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
coronavirus-2019/technical-guidance/laboratorv-guidance . 
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Confirmarea cazurilor În zone cu circulatie cunoscută a virusului: , 

În zonele în care virusul este larg răspândit se poate folosi un algoritm de 
diagnostic simplificat în care screening-ul prin Real Time RT-PCR al unei singure 
tinte discriminatorii este suficient. 
I 

Fiecare testare prin Real Time RT-PCR trebuie să includă control intern, 
control pozitiv şi control negativ. Se recomandă ca laboratoarele care efectuează 
testările pentru SARS-CoV-2 să participe la scheme de control extern de calitate 
din momentul în care acestea devin disponibile. De asemenea, este necesară 
verificarea calităţii reactivilor la primire pentru a certifica absenţa contaminării. 

Se recomandă ca laboratoarele cu experienţă limitată să colaboreze cu 
laboratoare cu experienţă pentru confirmarea rezultatelor iniţiale şi îmbunătăţirea 
performanţelor proprii. 

2. Secvenţierea genomului (Whole genome sequencing) oferă informaţii 
utile pentru întelegerea originii virusului şi a modului de răspândire. Se recomandă 
ca secvenţele identificate să fie comunicate OMS ş i comunităţi i ştiinţifice şi 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/norms
standards/GSDDraftCodeConduct_forpublicconsultation-v1 . pdf?ua=1). 

Secvenţierea virusului poate fi folosită pentru: 
- confirmarea diagnosticului în anumite cazuri; 
- monitorizarea apariţiei mutaţiilor care pot afecta performanţele testelor de 

diagnostic (prin secvenţierea periodică a unui procent din probele 
prelevate de la cazurile clinice); 

- studii epidemiologice. 

Interpretarea rezultatelor: 
Unul sau mai multe rezultate negative, în special din probe prelevate de la 

nivelul tractului respirator superior, nu exclud posibilitatea infecţiei cu SARS-CoV-
2. Un rezultat fals-negativ poate fi explicat prin: 

- prelevare necorespunzătoare, rezultând într-o cantitate redusă de produs 
pathologic 

(se recomandă includerea unei ţinte ADN umane în cadrul testării PCR); 
- probă recoltată prea devreme sau prea târziu în cursul infecţiei ; 
- probă manipulată şi transportată necorespunzător; 
- mutatii ale virusului ; 

I 

- prezenţa inhibitorilor PCR. 
Identificarea unui alt patogen nu exclude infecţia cu noul coronavirus, rolul 

coinfecţiei în patologie nefiind pe deplin cunoscut. 

Pentru certificarea debarasării de virus se recomandă repetarea prelevării până la 
negativarea rezultatelor la două testări consecutive prin reacţii de amplificare genică. 
Toate rezultatele testărilor (pozitive sau negative) trebuie comunicate imediat 
autoritălior nationale. 

I 

Sursa: https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-
laboratory-2020. 4-eng. pdf?seq uence= 1 &isAI lowed=y 
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Anexa 3 

Formularul de insotire probe recoltate de la cazul SUSPECT COVID-19 

Spital/ DSP _______ _ 

Catre, Laboratorul ________ _ 

Codcaz:I_ I _I_I_I_I_I_I_I_I 

Proba nr. 

(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: ___________________ _ 

CNP: I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I 

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

Nr.mobil: ---------
Personal medico-sanitar o 

Data debutului bolii : I I -- -- -- --

Tip proba: 
spălătură sau aspirat nazal o 
exsudat nasofaringian o 

exsudat nazal o exsudat faringian o 
sputa o aspirat traheo-bronsic □ 

produs de lavaj bronho-alveolar □ fragment necroptic de pulmon 

Data recoltarii probei/probelor : 

o spălătură sau aspirat nazal __ / __ / ___ _ 

o exsudat nazal / exsudat faringian __ / __ / ___ _ 
o exsudat nasofaringian __ / __ / ___ _ 
o sputa ___ / __ / ___ _ 
o aspirat traheo-bronsic ___ / __ / ___ _ 
o produs de lavaj bronho-alveolar __ I __ I ___ _ 

o alt tip de proba-specificati --,----,____,, __ _ 
o fragmente necroptice de pulmon __ / __ / ___ _ 

I I --- -- ----

Tip investigatie solicitata: Detectie SARS-CoV-2 prin RT-PCR 
Data trimiterii probei catre laborator: __ / __ / ___ _ 

Medic trimiţător: ______________ _ 

( semnatura si parafa ) 
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