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Pregătirea pentru COVID-19 
în unitatea sanitară pe care o conduceți  

PENTRU: CONDUCEREA UNITĂȚII

Înființați zona de triaj la intrarea 
în unitatea sanitară, înainte de orice
zonă de așteptare, pentru a realiza
screeningul pacienților pentru 
COVID-19. Astfel, veți limita 
posibilitatea răspândirii infecției 
în toată unitatea sanitară.

Prezentați informații (afișe, fluturași) 
referitoare la igiena adecvată 
respiratorie și a mâinilor, 
adresate pacienților și vizitatorilor. 

TRIAJ

Pregătiți o zonă 
de așteptare 
bine definită 
și separată
pentru cazurile
suspecte.

Puneți la dispoziție soluție pentru mâini 
pe bază de alcool și spații pentru spălat 
pe mâini cu apă și săpun pentru 
personalul medical, pacienți și vizitatori.

Fiți atenți la oricine poate
avea simptome, cum ar fi tuse,
febră și dificultăți de respirație.

Protejați-vă angajații. Fiți pregătiți! 
Asigurați-vă că personalul medical și cel din triaj:
!  Este instruit cu privire la importanța, selecția și utilizarea 
   adecvată a echipamentului personal de protecție.
!  Este instruit în a identifica simptomele unei posibile infecții 
   COVID-19 și oferă măști medicale suspecților.
!  Cunoaște definiția de caz și are la dispoziție o diagramă 
   cu fluxul decizional, care poate fi consultată în stația de triaj.
!  Izolează cu promptitudine un caz suspect.
!  Realizează în mod frecvent igiena mâinilor.
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PENTRU: CONDUCEREA UNITĂȚII

Managementul pacienților suspecți sau 
confirmați cu COVID-19 în unitatea sanitară

Personalul trebuie să poarte echipament de protecție personală adecvat
când face screeningul pacienților la triaj. Dați măști medicale tuturor pacienților
cu simptome de gripă sau care raportează posibila infecție COVID-19,
Amintiți tuturor pacienților să aplice igiena adecvată respiratorie și a mâinilor.

Managementul vizitatorilor

Managementul mediului

!  Izolați imediat pacienții suspecți și cazurile confirmate.
!  Pentru a reduce stresul și anxietatea, explicați 
   pacienților ce faceți și de ce.
!  Dacă este posibil, așezați pacienții în rezerve 
   individuale.
!  Suspecții și cazurile confirmate trebuie ținuți separați.
!  Păstrați cel puțin 1 metru distanță între pacienți.
!  Nu așezați mai mult de un pacient într-un pat.

Managementul amplasării

!  Limitați mișcarea pacienților în unitatea sanitară
   pentru a reduce răspândirea potențială a infecției.
!  Dacă un pacient trebuie mutat, planificați mutarea
   din timp: tot personalul și vizitatorii care vin
   în contact direct cu pacientul trebuie să poarte
   echipament de protecție personală.
!  Realizați curățarea și dezinfectarea regulată 
   a mediului.
!  Asigurați o ventilație bună: dacă este posibil,
   deschideți ușile și ferestrele.

!  Limitați numărul de vizitatori per pacient.
!  Toți vizitatorii trebuie să poarte echipament 
   de protecție personală și vizitele acestora trebuie
   înregistrate.
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PENTRU: PERSONALUL MEDICAL

Cum să vă protejați 
la serviciu de COVID-19

Respectați regulile stabilite de conducerea unității
și discutați cu colegii despre procedurile 
de siguranță privind COVID-19.

Când intrați într-o încăpere
în care se află un pacient 
suspect sau confirmat 
cu COVID-19, folosiți: 
!  mănuși de unică folosință
!  un halat curat, cu mâneci lungi
!  mască medicală care 
   să vă acopere gura și nasul
!  protecție pentru ochi,
   de exemplu ochelari

Cele 5 momente ale igienei mâinilor
Utilizați o soluție pe bază de alcool sau spălați mâinile cu apă și săpun: 
1.  Înainte de a pune mâna pe un pacient.
2.  Înainte de a începe proceduri aseptice.
3.  După riscul expunerii la fluide corporale.
4.  După ce puneți mâna pe un pacient.
5.  După ce atingeți obiecte din jurul unui pacient.

Dacă efectuați o procedură
care generează aerosoli,
cum ar fi intubarea, folosiți
o mască de protecție 
respiratorie, de ex. N95.
Verificați întotdeauna
etanșeitatea! 

Încălțămintea și
constumele de protecție 
nu sunt obligatorii.

Echipamentul de protecție personală
trebuie schimbat între utilizări și 
pentru fiecare pacient. Dacă utilizați 
echipament de unică folosință 
(de ex. măști, ochelari, ecrane pentru 
față), aruncați-l la gunoi într-un coș 
cu capac și spălați-vă bine pe mâini. 
Echipamentul de unică folosință 
nu poate fi reutilizat sau sterilizat.

Rețineți!

Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile goale sau
cu mănuși înainte de a efectua igiena adecvată a mâinilor.

Dacă începeți să tușiți, să strănutați sau faceți febră după 
ce ați îngrijit pacienți, raportați imediat situația la autoritățile 
competente și respectați recomandările acestora.  



PENTRU: PERSONALUL MEDICAL
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Comunicarea cu pacienții
suspecți sau confirmați cu COVID-19

Fiți respectuoși, politicoși și empatici.
Rețineți că fiecare caz suspect sau confirmat,
precum și însoțitorii acestora, pot fi stresați 
sau speriați.
Cel mai important lucru pe care-l puteți face 
este să ascultați cu atenție întrebările și temerile.
Folosiți limbaj comun și vorbiți rar.
Răspundeți la orice întrebare și oferiți informații
corecte despre COVID-19.
Este posibil să nu aveți răspunsuri la toate 
întrebările: încă sunt multe necunoscute 
despre COVID-19 și nu este nicio problemă 
să recunoașteți asta.
Dacă există, oferiți pacienților pliante sau alte
informații tipărite.
Pentru a-i liniști, puteți atinge pacienții suspecți 
sau confirmați, cu condiția să purtați 
echipament de protecție personală.
Aflați informații corecte de la pacient: numele, 
data nașterii, istoric de călătorie, simptome.
Explicați procedura unității sanitare pentru 
COVID-19, cum ar fi izolarea și limitarea 
accesului vizitatorilor, precum și pașii următori.
Dacă pacientul este minor, permiteți unui 
membru al familiei sau tutorelui să-l însoțească; 
această  persoană trebuie să aibă echipament 
de protecție personală, pe care să-l și folosească.
Când este posibil, oferiți informații noi 
vizitatorilor și membrilor familiei.
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PENTRU PACIENȚI ȘI VIZITATORI

Informații despre COVID-19

5 lucruri de știut 5 lucruri de făcut
Ce este COVID-19?
COVID-19 este o boală cauzată de 
un nou coronavirus, care nu a fost anterior
găsit la oameni. Coronovirusurile sunt
o familie mare de virusuri, care se găsesc
atât la animale, cât și la oameni.

Care sunt simptomele COVID-19?
În majoritatea cazurilor, COVID-19 
cauzează simptome ușoare, cum ar fi 
rinoree, durere de gât, tuse și febră. Poate 
fi mai gravă la unii oameni și poate duce 
la pneumonie și la dificultăți de respirație. 
În unele cazuri, infecția poate duce la deces.

Cum se transmite COVID-19?
COVID-19 pare să se răspândească 
cel mai ușor prin contact direct cu o 
persoană infectată. Când aceasta tușește 
sau strănută, elimină picături mici și, dacă 
sunteți prea aproape, puteți inhala virusul.

Cine este la risc mare?
Încă descoperim cum COVID-19 afectează 
oamenii. Vârstnicii și persoanele cu boli 
cronice, cum ar fi diabet sau boli cardiace, 
par să aibă risc mai marede a face 
o formă gravă a bolii. 

Care este tratamentul
pentru COVID-19?
În prezent, nu există un tratament sau 
vaccin pentru COVID-19. Totuși, multe 
dintre simptome pot fi tratate. 

Spălați-vă frecvent pe mâini
Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau, 
dacă mâinile nu sunt vizibil murdare,
folosiți o soluție pe bază de alcool. 
Aceasta va elimina virusul dacă se găsește
pe mâinile dumneavoastră.
Când tușiți și strănutați, acoperiți gura
și nasul cu pliul cotului sau cu un șervețel 
Aruncați imediat șervețelul folosit și spălați-vă 
pe mâini cu apă și săpun sau cu o soluție 
pe bază de alcool. Astfel, îi protejați
pe ceilalți de orice virus eliminat 
prin tuse și strănut.

Dacă se poate, păstrați 1 metru 
distanță față de o persoană 
care tușește, strănută și are febră. 
COVID-19 pare să se răspândească 
cel mai ușor prin contact apropiat 
cu o persoană infectată.
Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura
Mâinile ating numeroase suprafețe care 
pot fi contaminate. Dacă vă atingeți
ochii, nasul sau gura cu mâinile murdare,
puteți transfera virusul către dvs.

Dacă aveți febră, tușiți ȘI aveți 
dificultăți de respirație, mergeți la medic.
Sunați și anunțați unitatea sanitară
că urmează să ajungeți. 
Respectați întotdeauna recomandările 
medicului dvs. sau recomandările 
autorităților sanitare.



Cele 5 momente pentru igiena mâinilor
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PENTRU: PERSONALUL MEDICAL

Cele 5 momente 
pentru igiena mâinilor

Utilizați o soluție pe bază de alcool 
sau spălați mâinile cu apă și săpun:

Înainte de a
atinge pacientulÎnainte de 

a începe 
proceduri aseptice

După riscul 
expunerii la fluide
corporale

După ce ați 
atins pacientul După ce atingeți

obiecte din jurul
unui pacient
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ECHIPAREA ȘI DEZECHIPAREA

Echipamentului de protecţie personală (EPP)
Echiparea (atunci când sunt necesare toate piesele componente EPP)

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

- Identificați pericolele și gestionați riscurile. Luați toate EPP necesare.
- Stabiliți locul unde să vă echipați și dezechipați.
- Aveți pe cineva să vă ajute? O oglindă?
- Știți cum veți proceda cu echipamentul contaminat? 

- Puneți-vă un halat.

- Puneți-vă scutul facial.
SAU Pasul 3b

- Puneți-vă o masă medicală și
  protectoare oculare (ochelari, vizetă)

Pasul 4
- Puneți mănușile (peste manșetă).

În situația în care se efectuează proceduri care generează aerosoli (de ex. aspirație a 
tractului respirator,  intubare, bronhoscopie, autopsie), trebuie să utilizați o mască de protecție
respiratorie (de ex. N95, FFP2 sau echivalent), în combinație cu un scut facial sau cu
protectoare oculare. Verificați etanșeitatea măștii dacă utilizați mască cu protecție respiratorie).

Notă:

Dezechiparea
Pasul 1

Pasul 2

- Evitați contaminarea proprie, a altora și a mediului.
- Întâi se vor scoate cele mai contaminate piese din echipament.

- Scoateți halatul și mănușile, rulându-le cu partea interioară spre exterior.
- Aruncați halatul și mănușile în mod corespunzător*.

Scoateți mănușile și halatul

- Efectuați igiena riguroasă a mâinilor.

Pasul 3a

- Scutul facial se scoate apucându-l din partea din spate.
- Aruncați scutul facial în mod corespunzător*.

Dacă purtați un scut facial:

Pasul 3b
Dacă purtați protectoare oculare și mască:

- Ochelarii vor fi scoși începând cu partea din spate.
- Puneți ochelarii într-un recipient separat, 
  pentru reprocesare.
- Scoateți masca, apucând-o de partea
  din spate, și aruncați-o în mod corespunzător*.

Pasul 4
- Efectuați igiena riguroasă a mâinilor.

* Respectănd normele in vigoare - Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.



Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție 
(PPE) care trebuie utilizat în SPITALE, în contextul COVID-19, în 

funcție de secție, personal și tipul de activitate.

Salon de 
spital

Personal medical - în 
contact direct cu pacienți cu 

COVID-19

Personal medical - proceduri 
generatoare de aerosoli efec-
tuate la pacienți cu COVID-19

Personal de curațenie - în 
salonul de izolare a 

pacientului cu COVID-19

• Mască simplă.
• Halat de unică folosință

• Mănuși
• Protecția ochilor 
(ochelari sau vizieră)

• Mască N95 sau FFP2 standard, 
sau echivalent.
• Halat de unică folosință peste care se 
pune șorț/combinezon.

• Manuși.
• Protecția ochilor.

• Mască simplă.
• Halat de unică folosință.
•  Manuși menajere.

• Protecția ochilor.
• Ghete/papuci de spital
   închiși în față.

Bloc
 operator 
sau ATI

Personal medical - în 
contact direct cu pacienți cu 

COVID-19

Personal medical - proceduri 
generatoare de aerosoli efec-
tuate la pacienți cu COVID-19

Personal de curațenie - în 
salonul de izolare a 

pacientului cu COVID-19

• Mască chirurgicală sau chiar mască 
N95/FFP2.
•  Halat impermeabil de unică folosință sau 
halat de unică folosință peste care se pune 
șorț impermeabil de unică folosință. 
•  Două perechi de mănuși de unică utilizare.

• Bonetă.
• Botoși.
• Protecția ochilor (ochelari 
sau ecran de protecție facială).

+
• Mască FFP3 (sau în lipsă, mască N95/ 
FFP2) sau aparat mască cu
purificator de aer.
•  Halat impermeabil de unică folosință sau 
halat de unică folosință peste care se pune 
șorț impermeabil de unică folosință. 
•  Două perechi de mănuși de unică utilizare.

• Bonetă.
• Botoși.
• Protecția ochilor (ochelari 
sau ecran de protecție facială).

+

• Mască simplă
•  Halat impermeabil de unică folosință sau 
halat de unică folosință peste care se pune 
șorț impermeabil de unică folosință. 

• Mănuși menajere.
 • Protecția ochilor.
• Ghete/Papuci de
 spital închiși în față.

Alte zone (coridoare, 
sală de tratament etc.)

Tot personalul - orice activitate care nu 
presupune contact cu pacientul cu COVID-19 • Echipament obișnuit de spital.

Triaj

Personal medical -  screening
 preliminar ce nu necesită 
contact direct cu pacientul

Pacienți cu simptomatologie 
respiratorie - orice activitate 

Pacienți fără simptomatologie
 respiratorie - orice activitate

• Menținerea distanței de cel puțin 1 m între pacient și personal. 
• Echipament obișnuit de spital.

• Menținerea distanței de cel puțin 1 m între pacient și personal. 
• Mască simplă.

• Echipament obișnuit de spital.

Laborator Personalul din laborator -  
Manipularea probelor respiratorii

• Mască simplă. 
• Halat de unică folosință. 

• Manuși.
• Protecția ochilor.

Zona 
administrativă

Tot personalul inclusiv personalul medical - activitați 
administrative care nu necesită contact cu pacient cu COVID19. • Nu necesită echipament individual de protecție.
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CUM SĂ PORȚI O MASCĂ MEDICALĂ
ÎN SIGURANȚĂ

AȘA DA

AȘA NU
Nu folosi o mască
ruptă sau umedă

Nu purta masca doar
peste gură sau sub bărbie

Nu purta o mască
prea largă

Nu atinge
partea din față

a măștii

Nu scoate masca pentru
a vorbi cu cineva sau

pentru a face altceva ce
necesită reatingerea măștii

Nu-ți lăsa masca
la îndemâna

altor persoane

Nu refolosi
masca

Reține: doar măștile nu te pot proteja de COVID-19.
Păstrează distanța de cel puțin 1 metru față 
de ceilalți și spălă-te des și bine pe mâini,
chiar și când porți mască.

Spală-te pe mâini înainte
de a pune mâna pe mască

Veri�că masca să nu
aibă rupturi sau găuri

Identi�că partea de sus, 
unde se a�ă banda metalică

sau marginea tare

Pune masca
cu partea colorată

spre exterior

Așază banda metalică
sau marginea tare
deasupra nasului

Acoperă nasul,
gura și bărbia

Potrivește masca pe față
fără a lăsa spații libere

pe lateralele

Evită să atingi
masca

Scoate masca 
apucând-o de barete

Ține masca departe  
de tine și de suprafețe

în timp ce o scoți

După folosire, aruncă
imediat masca, preferabil

într-un coș cu capac

Spală-te pe mâini
după ce arunci

masca


