
PROTOCOL PENTRU CABINETELE DE MEDICINĂ DE FAMILIE
PREVENIREA EXTINDERII INFECȚIEI CU SARS-COV2

MANAGEMENTUL CAZURILOR PREZENTATE LA CABINET

1. ORGANIZAREA TRIAJULUI PACIENȚILOR
2. IZOLAREA PACIENȚILOR SUSPECȚI SAU CONFIRMAȚI CU COVID19
3. REGULI GENERALE DE PROTECȚIE A CELORLALȚI PACIENȚI
4. MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIE PENTRU PERSONALUL SANITAR
5. MANAGEMENTUL CAZULUI ȘI RAPORTAREA ACESTUIA



ORGANIZAREA TRIAJULUI PACIENȚILOR

ÎN MOD IDEAL PACIENȚII SE VOR PREZENTA LA MEDICUL DE FAMILIE CU PROGRAMARE 
TELEFONICĂ ANTERIOARĂ (TRIAJ TELEFONIC)

• Zona de triaj trebuie să se afle cât mai aproape de intrarea în cladire, dacă este posibil înainte de 
sala de așteptare obișnuită

• Personalul medical care efectuează triajul va fi instruit cu privire la:
- mijloacele de protecție personală;
- chestionarul de triaj epidemiologic;
- recunoașterea și izolarea promtă a cazurilor suspecte;
- igienizarea frecventă a mâinilor.

• Va fi acordată o atenție deosebită pacienților care prezintă infecție respiratorie acută (debut 
brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse, febră, scurtarea respirației – respirație dificilă)

• Pacienții suspecți de Covid19 vor fi direcționați către o zonă de așteptare separată de a celor fără 
infecții respiratorii, acolo unde este posibil, sau la o distanță de 4 metri ceilalți pacienți, vor primi 
mască chirurgicală, pe care vor fi instruiți să o folosească corect.

• Nu este permisă deplasarea acestor pacienți în incinta unității medicale.



IZOLAREA PACIENȚILOR SUSPECȚI SAU CONFIRMAȚI CU COVID19

• Spațiile destinate izolării pacienților cu suspiciune de infecție cu SARS-COV2 nu vor fi utilizate de 
ceilalți pacienți sau de personalul medical în alt scop

• În momentul izolării, pacienților le vor fi explicate procedurile, pentru a diminua disconfortul 
psihic și pe toată perioada izolării vor fi informați despre progresul procedurilor standard

• Pacienții izolați vor purta mască chirurgicală corect folosită sub îndrumarea personalului medical
• Pacienții vor fi așezați la distanță unul față de celălalt (cel puțin 1 metru)

• Pacientul minor va fi izolat numai însoțit de aparținătorul major, respantând aceleași reguli de 
igienă (echipament de protecție personală, pe care să-l folosească)

• În cazul necesității mutării unui pacient, cu trecerea lui prin spațiile comune, restul pacienților și 
personalului medical vor fi îndepartați la distanța maximă posibilă în spațiul respectiv

• Igienizarea spațiului, precum și aerisirea acestuia după fiecare pacient izolat



REGULI GENERALE DE PROTECȚIE A CELORLALȚI PACIENȚI

• Informarea despre noile reguli de funcționare și igienă prin afișe la intrarea în clădire și în spațiile de 
așteptare

• Programarea telefonică a pacienților cu alocarea de intervale de timp separate pentru pacienții cronici 
sau cu patologie neinfecțioasă față de cei cu patologie infecțioasă

• Amânarea programării vizitelor de rutină la medic sau a consultațiilor care nu prezintă caracter de 
urgență

• Limitarea mișcării pacienților în incinta unității medicale
• Instruirea pacienților să respecte regulile de igienă personală și de grup, respiratorie și a mâinilor
• Asigurarea accesului la apă și săpun și dezinfectante de mâini
• Dezinfectarea freventă a spațiilor de așteptare și a cabinetelor
• Aerisirea frecventă a spațiilor comune și a cabinetelor



MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIE PENTRU PERSONALUL SANITAR
• Instruire cu privire la utilizarea corectă a echipamentului personal de protecție:

- halat cu mâneci lungi
- mănuși de unică folosință
- mască chirurgicală care să acopere gura și nasul
- protecție pentru ochi.

*Echipamentul de unică folosință folosit se va arunca la un coș de gunoi special destinat, cu capac, după fiecare 
caz suspect sau confirmat, iar cel sterilizabil va fi depozitat separat pană la igienizare.
• Igiena frecventă și riguroasă a mâinilor, prin spălarea cu apă și săpun cel puțin 30 de secunde, urmată de 

folosirea dezinfectantului de mâini în următoarele situații:
- Înainte de a pune mâna pe un pacient.
- Înainte de a începe proceduri aseptice
- După riscul expunerii la fluide corporale.
- După atingerea cu mâna pe un pacient.
- După atingerea obiectelor din jurul unui pacient.

• Evitarea atingerii ochilor, nasului sau gurii cu mâna sau cu echipamentul de protecție înainte de igienizarea 
corectă.

• Automonitorizare cu privire la semnele și simptomele infecției cu virusul SARS-COV2

• Actualizare frecventă a informațiilor disponibile în literatura medicală

• Respectarea protocolului de lucru și a prevederilor legale în vigoare



MANAGEMENTUL CAZULUI ȘI RAPORTAREA ACESTUIA
Algoritm de raportate pentru medicii de familie:

- izolarea imediată a cazul suspect, aplicarea de mască pe nas și gură;

- apelarea 112 pentru ambulanță;
raportarea la DSP imediat, telefonic, a setului minim de date pentru cazul suspect

• Cod caz
• Nume, prenume, sex, vârstă debut
• Dată debut
• Internare – datăp, loc
• Simptome, semne dg la internare
• Istoric de călătorie, dată, loc și perioadă
• Mod călătorie (avion, autocar, mașină personală, altul)
• Contact cu caz probabil/confirmat (cod caz index)
• Deces, dupa caz

- trimiterea pacientului, cu ambulanța, la cel mai apropiat spital de boli infecțioase;

- raportarea imediată, telefonică, la DSP, a deceselor înregistrate la cazuri
suspecte/probabile/confirmate pentru infecția cu SARS-COV2


