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COVID-19: 
Acţiuni-cheie pentru 
menţinerea siguranţei
în instituţiile
medico-sanitare



Protejaţi cadrele medicale!
Fiţi pregătiţi! Asiguraţi-vă că lucrătorii medicali şi cei de la punctul de triaj:
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Pregătirea pentru COVID-19
în instituţia medico-sanitară

Instituiţi un punct de triaj la 
intrarea în instituţie, înainte de 
orice zonă de aşteptare, pentru 
identificarea pacienţilor suspecţi 
cu COVID-19. Aceasta limitează 
infectarea potenţială în incinta 
instituţiei medico-sanitare.

Afişaţi informaţii, postere şi pliante 
care să le reamintească pacienţilor şi 
vizitatorilor să practice igiena 
respiraţiei şi mâinilor.

Desemnaţi
o zonă de 
aşteptare
bine definită 
şi separată 
pentru cazurile 
suspecte cu 
COVID-19.

Instalaţi dozatoare cu dezinfectant 
pe bază de alcool şi asiguraţi 
accesul pentru spălarea mâinilor cu 
apă şi săpun pentru uzul lucrătorilor 
medicali, a pacienţilor şi vizitatorilor.

Fiţi atenţi la orice persoană 
care poate manifesta 
simptome ca tuse, febră, 
respiraţie dificilă.

• Sunt instruiţi despre importanţa, selectarea şi utilizarea
adecvată a echipamentului personal de protecţie.

• Sunt instruiţi cum să identifice simptomele unei infectări potenţiale 
cu COVID-19 şi oferă măşti medicale tuturor pacienţilor cu cazuri 
suspecte.

• Cunosc definiţia de caz şi au la dispoziţie schema fluxului spre 
punctul de triaj.

• Izolează prompt cazul suspect.
• Practică frecvent igiena mâinilor.
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• Limitaţi circulaţia pacienţilor în cadrul instituţiei 
medico-sanitare pentru a reduce infectarea 
potenţială în întreaga instituţie medicală.

• Dacă un pacient trebuie transferat, planificaţi
transferul din timp: tot personalul şi vizitatorii care 
vin în contact direct cu pacientul trebuie 
să poarte echipament personal de protecţie.

• Asiguraţi efectuarea regulată a curăţeniei şi 
dezinfecţiei în instituţie.

• Menţineţi o ventilare bună – dacă este posibil, 
deschideţi uşile şi geamurile.
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Gestionarea amplasării

Gestionarea mediului

Gestionarea vizitatorilor

• Izolaţi imediat cazurile suspecte şi confirmate.
• Pentru a reduce stresul şi anxietatea, explicaţi-le

pacienţilor ce faceţi şi de ce.

• Dacă este posibil, plasaţi pacienţii în saloane 
cu un singur pat.

• Cazurile suspecte şi confirmate trebuie plasate
separat.

• Menţineţi o distanţă de cel puţin 1 metru între
toţi pacienţii.

• Nu plasaţi mai mult de un pacient pe un pat de spital.

• Limitaţi numărul vizitatorilor per pacient.

• Toţi vizitatorii trebuie să poarte echipament 
personal de protecţie, iar vizitele 
trebuie înregistrate.

Gestionarea pacienţilor suspecţi sau confirmaţi
cu COVID-19 în instituţia dvs.

Personalul trebuie să poarte echipament personal de protecţie adecvat în 
timpul evaluării pacienţilor în punctul de triaj. Oferiţi măşti medicale tuturor 
pacienţilor care prezintă simptome similare cu ale gripei sau raportează 
o infectare posibilă cu COVID-19. Reamintiţi-le tuturor pacienţilor să practice 
igiena respiraţiei şi mâinilor.



• mănuşi de unică folosinţă
• un halat cu mânecile lungi

de unică folosinţă
• o mască medicală ce să 

acopere gura şi nasul
• protecţie pentru ochi, cum 

ar fi ochelari de protecţie

Nu vă atingeţi ochii, nasul sau gura cu mănuşile sau 
mâinile până nu aţi făcut igiena adecvată a mâinilor.

Cele 5 momente pentru igiena mâinilor
Utilizaţi dezinfectantul de mâini pe bază de alcool sau spălaţi-vă 
pe mâini cu apă şi săpun:
1. Înainte de a intra în contact cu pacientul.
2. Înainte de a începe procedurile aseptice.
3. După expunerea la risc cu fluide biologice.
4. După contactul cu pacientul.
5. După contactul cu obiectele din apropierea pacientului.

Nu se cere purtarea
cizmelor şi salopetelor.

Reţineţi
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Cum să vă protejaţi la locul
de muncă de COVID-19

Dacă începeţi să tuşiţi, strănutaţi sau să faceţi febră 
după ce aţi acordat asistenţă, informaţi imediat 
superiorul şi respectaţi recomandările.

Dacă efectuaţi o procedură 
cu generarea aerosolului, 
precum intubarea, utilizaţi un 
respirator ca N95 – verificaţi 
etanşierea acestuia!

Reţineţi
Echipamentul personal de protecţie 
(EPP) trebuie înlăturat imediat după 
utilizare şi după fiecare pacient. Dacă 
utilizaţi echipament personal de 
protecţie de unică folosinţă (de ex. 
măşti, mănuşi, protecţii pentru faţă de 
unică folosinţă), aruncaţi-le într-o ladă 
pentru gunoi cu capac şi spălaţi-vă 
bine pe mâini. Orice obiect de unică 
folosinţă nu poate fi reutilizat sau 
sterilizat!

Urmaţi instrucţiunile conducerii instituţiei dvs. şi 
vorbiţi cu colegii despre procedurile de 
siguranţă privind COVID-19.

Când intraţi în salonul unui pacient 
suspect sau confirmat cu 
COVID-19, puneţi-vă:
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Comunicarea cu pacienţii suspecţi
sau confirmaţi cu COVID-19

Fiţi respectuoşi, amabili şi manifestaţi empatie.

Fiţi conştienţi că toate persoanele suspecte 
sau confirmate şi toţi vizitatorii care îi însoţesc 
pot fi stresaţi sau speriaţi.

Cel mai important lucru pe care îl puteţi face 
este să le ascultaţi cu atenţie întrebările şi 
îngrijorările.

Folosiţi un limbaj adecvat şi vorbiţi rar.

Răspundeţi la toate întrebările şi oferiţi 
informaţii corecte despre COVID-19.

Aţi putea să nu aveţi răspuns la toate 
întrebările: multe încă nu se cunosc despre 
COVID-19 şi este în regulă să admiteţi aceasta.

Dacă sunt disponibile, distribuiţi pacienţilor 
materiale informaţionale.

Este în regulă să atingeţi sau să consolaţi 
pacienţii atunci când purtaţi EPP.

Colectaţi informaţii exacte de la pacient: 
numele, data naşterii, istoria călătoriilor, 
simptomele.

Explicaţi-le procedura stabilită în cadrul 
instituţiei dvs. privind COVID-19, cum ar fi 
izolarea şi limitarea numărului vizitatorilor, 
precum şi următorii paşi.

Dacă pacientul este copil, permiteţi-i unui 
membru al familiei sau tutorelui să-l 
însoţească – aceştia trebuie să poarte 
echipament personal de protecţie.

Oferiţi informaţii actualizate (când e posibil) 
vizitatorilor şi membrilor familiei.
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5 lucruri de ştiut
Ce este COVID-19?

Care sunt simptomele COVID-19?

Cum se răspândeşte COVID-19?

Cine este expus cel mai mult riscului?

Care este tratamentul pentru COVID-19?

5 lucruri de făcut
Spălaţi-vă des pe mâini.

Acoperiţi-vă gura şi nasul cu pliul cotului
sau un şerveţel atunci când tuşiţi 
sau strănutaţi.
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COVID-19 este o maladie cauzată de un 
nou coronavirus care anterior nu a fost 
identificat la oameni. Coronavirusurile sunt 
o familie mare de virusuri ce se întâlnesc 
atât la animale, cât şi la oameni.

În majoritatea cazurilor, COVID-19 
cauzează simptome uşoare, inclusiv 
scurgeri nazale, gât inflamat, tuse şi 
febră. Pentru unele persoane boala se 
poate complica cu pneumonia.

COVID-19 pare să se răspândească cel mai 
uşor prin contactul strâns cu o persoană 
infectată. Când o persoană care are 
COVID-19 tuşeşte sau strănută, sunt 
eliberate picături mici şi, dacă vă aflaţi 
prea aproape, puteţi inhala virusul.

În prezent, tratamentul sau vaccinul 
împotriva COVID-19 nu sunt disponibile. 
Totuşi, multe dintre simptome pot fi tratate.

Persoanele în vârstă şi cele cu alte 
afecţiuni medicale, cum ar fi diabetul 
şi bolile cardiace, par să fie expuse 
mai mult riscului de a se îmbolnăvi 
grav.

Întotdeauna urmaţi sfaturile lucrătorilor 
medicali sau recomandările autorităţilor 
naţionale.

Mâinile ating multe suprafeţe care pot 
fi contaminate cu virus. Dacă atingeţi 
ochii, nasul sau gura cu mâinile 
murdare, puteţi transfera virusul de pe 
suprafeţe pe mâinile, faţa, ochii dvs.

COVID-19 pare să se răspândească cel 
mai uşor prin contact apropiat cu o 
persoană infectată.

Aruncaţi şerveţelul imediat după ce l-aţi 
folosit şi spălaţi-vă pe mâini cu apă şi 
săpun sau folosiţi un dezinfectant de mâini 
pe bază de alcool. În aşa mod îi protejaţi 
pe ceilalţi de orice virus eliminat prin tuse 
sau strănut.

Spălaţi-vă pe mâini cu săpun şi apă sau, 
dacă mâinile nu vă sunt vizibil murdare, 
folosiţi un dezinfectant de mâini pe bază 
de alcool. Această procedură va elimina 
virusul, dacă se află pe mâinile dvs.

Dacă este posibil, păstraţi distanţa 
de 1 metru între dvs. şi persoana 
care tuşeşte, strănută sau are febră.

Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura

Dacă aveţi febră, tuse şi dificultate la 
respiraţie, solicitaţi asistenţa medicală. 
Telefonaţi medicul de familie.



Cum să faceţi faţă stresului

Este normal să vă simţiţi trist, stresat 
sau copleşit în timpul unei crize.

Vorbiţi cu persoanele în 
care aveţi încredere sau 
cu o persoană competentă.

Menţineţi un stil de viaţă sănătos, cu 
regim alimentar adecvat şi de somn, 
faceţi sport, comunicaţi cu prietenii 
şi familia.

Dacă sunteţi îngrijorat, vorbiţi cu 
managerul dvs. Dacă vă simţiţi rău, 
anunţaţi imediat medicul.
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Nu fumaţi, nu consumaţi alcool 
sau alte droguri pentru a face 
faţă emoţiilor.



Cele 5 momente pentru igiena mâinilor
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Cele 5 momente
pentru igiena mâinilor
Utilizaţi dezinfectantul de mâini pe 
bază de alcool sau spălaţi-vă pe mâini 
cu apă şi săpun:

Înainte de a 
intra în contact 
cu pacientul.

Înainte de a 
începe procedurile 
aseptice.

După expunerea 
la risc cu fluide 
biologice.

După contactul 
cu obiectele 
din apropierea 
pacientului.

După contactul 
cu pacientul.
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