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COMUNICAT DE PRESĂ
INFORMARE PRIVIND MĂSURILE DE CARANTINĂ A PERSOANELOR
SUSPECTE DE INFECTAREA CU COVID-19
Sibiu, 27.02.2020
Ministerul Sănătății a emis în data de 26 februarie 2020 Ordinul ministrului
Sănătății nr. 313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în
situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu
COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei.
Conform documentului, se instituie măsura de carantină pentru toate persoanele
asimptomatice care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă. Carantina va dura o
perioadă de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate.
Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate este disponibilă pe
site-ul: https://www.cnscbt.ro/index.php/1435-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsasi-a-altor-zone-afectate-de-covid-19-actualizare-26-02-2020 și se actualizează de câte ori este
nevoie.
De asemenea, persoanele care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele
afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă, se vor autoizola la
domiciliu 14 zile, timp în care vor fi monitorizate de către direcțiile de sănătate publică și prin
intermediul medicului de familie. Măsura se aplică și membrilor de familie care locuiesc la
același domiciliu.
Persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu li se vor pune la dispoziție informații
detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în caz de epidemie.
Definiția de caz pentru infecția COVID-19 este postată la adresa
https://www.cnscbt.ro/index.php/1436-definitia-de-caz-covid-19-actualizare-26-02-2020 și se
actualizează ori de câte ori este nevoie.
Până în prezent, persoanele care vin din China continentală-Provincia Hubei (inclusiv
orașul Wuhan), orașele Wenzhou, Hangzhou, Ningbo,Taizhou din Provincia Zhejiangsau din
una din cele 12 localități din Italia intră în carantină timp de 14 zile, în spații special destinate în
acest scop, imediat după revenirea în România.
De asemenea, persoanele din alte provincii/orașe din China continentală și din alte
localități din Regiunile Lombardia și Veneto intră în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile,
imediat dupa revenirea în România.
La intrarea în carantină se efectuează un test pentru COVID-19 persoanelor
asimptomatice venite din zonele afectate.

Persoanele pentru care se stabilește măsura de carantinare în spațiile special amenajate
sau izolare la domiciliu au dreptul la concediu medical conform OUG 158 din 2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz și care se prezintă la o
unitate sanitară, rămân în această unitate, în izolare, li se recoltează o probă care va fi
transportată la cel mai apropiat centru de testare în regim de urgență. În cazul în care testul este
pozitiv pacientul va fi transferat la cea mai apropiată secție/spital de boli infecțioase.
Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz, vor fi izolate în
secțiile/spitalele de boli infecțioase unde li se vor recolta probe respiratorii, conform
metodologiei de supraveghere in vigoare, aflata pe site-ul INSP-CNSCBT.
Transportul probelor recoltate se va face în aceleași condiții de siguranță ca și probele de
gripă și testarea se va face la cel mai apropiat laborator secțiile/spitalele de boli infecțioase.
Ieșirea din carantină după o perioadă de 14 zile, cât și la externarea din spital dacă
pacientul este clinic sănătos se va face după efectuarea a 2 teste negative pentru COVID-19
efectuate la un interval minim de 24 ore.
Direcția de Sănătate Publică județeană comunică administratorului centrului de carantină
încheierea perioadei de carantinare și se deplasează pentru eliberarea avizelor epidemiologice.
Dezinfecția spațiilor de carantinare se efectuează de căre administratorul centrului sub
îndrumarea Direcției de Sănătate Publică, după ce persoana/persoanele vor părăsi spațiul.
În funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de trei cazuri de
infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate se poate
decide declararea carantinei într-o comunitate.
Îndemnăm populația la calm și canalizarea atenției către aplicarea cu rigurozitate a
măsurilor de prevenire și limitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv
cea determinată de noul coronavirus:
•

să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor închise aglomerate (de ex.
supermarketuri, mall-uri);

•

să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu simptome respiratorii
(de ex. tuse, strănut);

•

să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci când mâinile sunt vizibil
murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;

•

să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau să-și acopere
nasul și gura în timpul tusei și strănutului cu un șervetel de unică folosință, urmată de
aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a mainilor cu apă și săpun;

•

să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor;

•

să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare și eliminare a măștilor asociate
cu o igienă corectă a mâinilor după îndepărtare.
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