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GUVERNUL ROMÂNIEI 
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII SPECIALE DE URGENŢĂ

HOTARARE nr. 3 din 28.02.2020 
privind aprobarea procedurii operaţionale privind gestionarea cazurilor de infecţie cu

noul Coronavirus.
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Având în vedere solicitarea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea 
bolilor înalt contagioase, pe teritoriul României,

în conformitate cu prevederile art.2 lit. a) şi art.4 alin.(l) i i i  c) şi d) din Ordonanţa de 
urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile art.V, pct.7 din Ordonanţa de urgenţă nr. 
1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi ale art.3 alin. (1) lit. d) din 
HG.nr.758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005,

în temeiul prevederilor art. 8A1 şi art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi 
componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. unic. Se aprobă decizia nr. 4 din 27.02.2020 a Grupului de suport tehnico- 
ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase, pe teritoriul României prin care a fost 
adoptată Procedura operaţională pentru identificarea si managementul persoanelor 
simptomatice/asimptomatice sosite pe cale aeriană/maritimă/terestră din zona 
afectata de infecţii cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) sau prezentate la serviciile 
UPU/CPU/Camera de gardă, chestionarul pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu 
covid-19 la pacienţii care se prezintă upu/cpu/camera de gardă şi chestionarele 
necesar a f i completate în punctele de trece a frontierei.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE



Nume:_______________________________________ __ Data naşterii (Z/L/A):______/_______/

Prenume: ____________________________________  Sexul: DM DF

Paşaport Seria:______Nr__________________________  Ţara de Origine: __________________

Punctul de plecare în călătorie: Ţara___________________ Localitatea_______________ Data:____

Data sosirii în Romania:________________________ Data plecării din Romania:_____________

Estimez că voi rămâne în România mai mult de 24 de ore la următoarele adrese:
Nr.

Crt.

Locaţia

( Oraş)

Data sosirii Data plecării Adresa completă

Pe perioada şederii / călătoriei în România pot fi contactat la:

Nr.tel: ______________________________________  E-mail:

1. Aţi locuit / vizitat zone în care se aflau persoane suferind din cauza infecţiei cu SARS-CoV2 (COVID-19)?

□ da Dnu

2. Aţi venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecţiei cu SARS-CoV2 (COVID-19) la serviciu, în 
vecinătatea locuinţei sau vizitând unităţi medicale ori alte genuri de locuri în ultimele 14 zile?

□ da Dnu

3. Aţi fost spitalizat în ultimele trei săptămâni?

□ da Dnu

4. Aţi avut una sau mai multe dintre următoarele simptome?

• Febră □ Da □ Nu
• Dificultatea de a înghiţi □ Da □ Nu
• Dificultatea de a respira □ Da □ Nu
• Tuse intensă □ Da □ Nu

A viz  im p o rta n t ş  i acord: in  contextul evoluţ iilor înregistrate începând cu ianuarie 2020 în legătură cu Pneum onia cu noul co ro n a v iru s  2019 -n C o V , pentru a putea rămâne in 
România, străinii din sau care au călătorit recent în C H IN A  SI/SAU  P R O V IN C IIL E  LO M BA RD IA  SI V E N E T O  DIN ITA LIA  sunt obligat i să completat I chestionarul de mal su s  Vă
rugăm să reţ ineţ i că datele ş  I informaţ iile furnizate aici sunt solicitate pentru consultare, colectare ş  i prelucrare de către Direct ia de Sănătate Publică judeţ e a n ă ______________ ,
In calitate de autoritate publică, notificată ca operator de date cu caracter personal, sub înregistrarea n r .___________ . Informat iile solicitate sunt prelucrate In conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţ ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ş  i libera circulat ie a acestor date, cu respectarea strictă 
a principiilor legate de drepturile fundamentale. Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate beneficiază de  dreptul de a-ş I exercita drepturile de modificare. întervenţ ie ş  i 
opoziţ ie, printr-o cerere semnată, datată ş  i scrisă adresată operatorului de date.

• Sunt conştient că un refuz dea completa chestionarul poate provoacă refuzul intrării mele pe teritoriul României, în scopul eliminării eventualelor ameninţări la adresa sănătăţii 
publice a României.

• Sunt de acord că informaţiile furnizate pot fi consultate şi prelucrate de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană_______________, cu consultarea autorităţilor române desemnate
care nu au competenţe în domeniul sănătăţii publice şi a gestionării situaţiilor de urgenţă / criză.

• Am luat notă şi sunt conştient de informaţiile furnizate aici.
• Declar că toate răspunsurile furnizate la întrebările de mai sus corespund în totalitate situaţiei mele actuale.

Data şi locui: Semnătura:

Legendă pentru personalul DSP:

Risc crescut de contagiozitate = „Yes" la punctul 4. 
Risc c re s c u t d e  e x p u n e re  = „Y es" la p u n c te le  ş i 1 , 2, 3 

Risc scăzut = „No" la toate întrebările



ANEXA N R.l

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA PACIENŢII 
CARE SE PREZINTĂ UPU/CPU/CAMERA DE GARDĂ

NR..............
COD PREZENTARE/NR REGISTRU.........

DATA .... /..../2020
NUME-PRENUME..........................

Nota: se bifeaza răspunsul corespunzător sau se completează nr. de zile

în cazul în care răspunsul este DA la cel puţin una dintre cele 5 întrebări de 
evaluare a riscului unui pacient de a fi posibil expus la infecţia cu COVID-19 (chestionar 
completat de ASISTENTUL MEDICAL de la triaj), pacientul este considerat POSIBIL EXPUS la 
COVID-19, şi se va proceda astfel:

• ASISTENTUL MEDICAL evaluator va anunţa medicul Consultant din Camera de 
Gardă (între orele 8:00 -1 3 :0 0) sau medicul Şef de Gardă (13:00 -  08:00) care va 
continua evaluarea prin chestionar la Ghişeul UPU/CPU/Camerei de Gardă 
pentru stabilirea condiţiei de pacient POSIBIL EXPUS la COVID-19, 
SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC

• Medicul va revizui răspunsul la ÎNTREBĂRILE de evaluare a riscului unui pacient 
de a fi posibil expus la infecţia cu virusul COVID-19 (chestionar completat de 
ASISTENTUL MEDICAL de la triaj):

1. Sunteţi cetăţean/rezident în ţări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID- 
19?
DA □ N U n
a. Dacă DA, sunteţi în primele 14 de zile de la plecarea din ţară/zonă?
DA □ N U n

2. Aţi călătorit în ultimele 14 de zile în ţări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a 
COVID-19?
D A n N U n

3. Aţi participat în ultimele 14 zile la Conferinţe/întruniri cu participare internaţională 
sau alte activităţi inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite 
din zone afectate?
D A n N U n

*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte  pe site-u l

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-meclical

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-meclical


4. Aţi intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 sau cu 
suspiciune de infecţie cu COVID-19?

DA □ (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării:
......................... zile)
NU □

5. Aţi intrat în contact în ultimele 14 zile cu fluide biologice (Ex: sânge, materii fecale, 
urină, salivă, spermă etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu 
suspiciune de infecţie cu COVID-19?
DA □ (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării:
......................... zile)
NU □

• în cazul în care răspunsul este NU LA TOATE CELE 5 ÎNTREBĂRI, pacientul este 
considerat NEEXPUS la virusul COVID-19 şi va fi evaluat în UPU/CPU/Camera de 
Gardă conform protocolului obişnuit, iar nivelul de protecţie al personalului 
medical şi auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a precauţiunilor 
standard.

• în cazul în care răspunsul este DA la cel puţin una dintre cele 5 întrebări, se va 
proceda la stabilirea condiţiei de pacient POSIBIL EXPUS la virusul COVID-19, 
SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC prin adresarea următorului calup de întrebări:

6. Aţi prezentat unul din simptomele de mai jos în primele 14 zile de la plecarea din 
ţara/zona afectată sau de la participarea la Conferinţe/întruniri Internaţionale sau alte 
activităţi inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone 
afectate ? *

Tuse DA □ NU □ NU ŞTIU □

Febră DA □ NU □ NU ŞTIU □

Dureri în gât DA □ NU □ NU ŞTIU □

Dificultăţi respiratorii (scurtarea respiraţiei) DA □ NU □ NU ŞTIU □

*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
h ttp ://w w w .cn scb t.ro /in d e x.p h p /in fo -m e d ica l

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical


A. Pacientul este considerat SIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării prezintă unul 
sau mai multe din simptomele de mai sus.

ORICE pacient care întruneşte condiţia de POSIBIL EXPUS - SIMPTOMATIC este declarat 
CAZ SUSPECT DE BOALĂ DE INFECŢIE CU COVIP-19, situaţie în care:

a) Pacientul va fi izolat în SALONUL DESTINAT ÎNGRIJIRII CAZURILOR SUSPECTE DE 
INFECŢIE CU COVID-19

b) Se va proceda la aplicarea protocolului de management al cazului considerat 
SUSPECT de INFECŢIE CU COVID-19

B. Pacientul este considerat ASIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării a răspuns cu 
NU la toate întrebările privind semnele de boala din tabel.

Pacienţii care întrunesc condiţia de POSIBIL EXPUS -  ASIMPTOMATIC:

- vor fi evaluaţi în UPU/CPU/Camera de Gardă conform protocolului obişnuit, iar nivelul de 
protecţie al personalului medical şi auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a 
precauţiunilor standard.

- vor fi anunţaţi de către medicul consultant din UPU/CPU/Camera de Gardă la DSPJ pentru 
a fi monitorizaţi

Pacienţii care întrunesc condiţia de POSIBIL EXPUS, ASIMPTOMATIC, şi se află în primele 14 
zile ale perioadei de incubaţie, vor primi următoarele recomandări din partea medicului 
consultant:

a) Se recomandă izolare la domiciliu pe toată perioada de incubaţie (până la 
încheierea celor 14 zile, cu menţionarea datei calendaristice a încheierii 
perioadei de incubaţie în FIŞA PACIENTULUI). Se va menţiona, de asemenea, 
numărul de zile scurse de la momentul contactului până la momentul 
prezentării la spital.

b) Monitorizarea apariţiei vreunui simptom, zilnic, până la maxim 14 zile ale 
perioadei de incubaţie;

în cazul în care pacientul se menţine afebril şi nu prezintă alte semne clinice de boală va fi 
considerat NEINFECTAT. în cazul în care pacientul observă apariţia vreunui simptom (tuse, 
durere în gât, dificultate la respiraţie, febră) va apela URGENT 112, prezentând istoricul 
de călătorie în ultimele 14 zile sau ca a fost in contact cu un caz suspect/confirmat de 
infecţie cu noul coronavirus, pentru a fi transportat, cu masca aplicată pe nas şi gura, la 
spitalul de boli infecţioase desemnat de MS.

*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical


Completat de

Semnătura

*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

