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Nr.  
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Plan de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii 
sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19  

la nivelul municipiului București 
   

 
BAZA LEGALĂ: 
 
- Ordonanța de Urgență nr.11 din 04 februarie 2020 privind stocurile de urgență medicală, 

precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei; 
- Hotărârea de Guvern nr. 758 din 24 iunie 2009 pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului sanitar internaţional 2005; 
- Hotărârea de Guvern nr.557 privind Managementul tipurilor de risc; 
- Hotărârea nr.548 din 21 mai 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de comunicare 

și informare publică pentru situații de urgență; 
- OMS nr. 313 din 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; 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.1 din 02.02.2020 
privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea 
infecțiilor cu noul Coronavirus; 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2 din 24.02.2020 
privind aprobarea masurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea 
infecțiilor cu noul Coronavirus 

- Extras din Evaluarea Rapidă de Risc a Centrului European de Prevenire și Control al 
Bolilor-izbucnire de cazuri cu sindrom respirator acut asociat cu un nou coronavirus (a treia 
actualizare)-31 ianuarie 2020; 

- Dispoziția DSU nr.1509222 din 28.01.2020 referitoare la măsurile de protecție în cursul 
acordării asistenței medicale și/sau transportului medicalizat a unor pacienți suspecți de infecție cu 
noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate; 

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile –Recomandări 
pentru personalul care lucrează la serviciul de Ambulanță; 

- Procedura operațională privind intervenția în locații contaminate biologic Cod PO-IGSU-
CON-10, Ediția I, Revizia 0 din 31.10.2019; 

- Metodologia de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus (2019-nCoV), 
actualizat la data de 03.02.2020-emis de Institutul Național de Sănătate Publică România; 

- Prevenirea și controlul infecțiilor suspecte cu noul Coronavirus (2019-nCoV) în unitățile 
sanitare – Sursa: site Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile; 
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- Definiții de caz pentru COVID-19 actualizate la data de 24.02.2020– Sursa: site Centrul 
Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. 
 

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 
Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care infectează atât animalele cât și oamenii. 

Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în vreme ce altele cauzează 
boli mai severe (precum MERS-sindromul respirator din Orientul Mijlociu și SARS-sindromul 
respirator acut sever). Anumite coronavirusuri descoperite la animale pot infecta oamenii-acestea 
sunt cunoscute ca boli zoonotice. 

Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV şi SARS, pe cale 
respiratorie, prin picaturi de secreţie, produse când o persoană infectată tuşeşte sau strănută.   

Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, 
urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată.  

Este considerată şi transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bolnave sau 
cu produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului cu animale bolnave şi aplicarea 
măsurilor generale legate de manipularea animalelor şi produselor de la acestea, prepararea 
alimentelor. 

Denumirea acestui coronavirus stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății este 
Covid-19, aceasta înlocuind denimirea neoficială 2019-nCoV. 
 

DEFINIȚII  
Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la nivel 

mondial sau european. 
Caz suspect-pacient cu infectie respiratorie acuta și debut brusc al cel putin unuia din 

urmatoarele simtome: tuse, febra, durere in gat, scurtarea respiratiei (cresterea frecventei 
respiratorii) care necesita sau nu spitalizare și în perioada de 14 zile anterioare debutului 
simptomelor a intrunit cel putin unul din urmatoarele criterii epidemiologice: a avut contact apropiat 
cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19 sau a avut istoric de calatorie in zone cu transmitere 
comunitara extinsă.                     

Contactul apropiat este definit ca:    
- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;  
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana 

neurmata de igiena mainilor);  
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de 

COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);  
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica 

de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;  
- Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de 

asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica 
de 2 m;  

- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire 
directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care 
manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de 
protectie;   

- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din 
cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu cazul sau care i-
au acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. 
Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, vor fi 
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considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din 
avion;  

- Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa.  
Caz probabil-un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, 

este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri.   
Caz confirmat-o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent 

de semnele si simptomele clinice. 
Risc de sănătate publică - probabilitatea de apariţie a unui eveniment care poate afecta 

sănătatea grupurilor populaţionale umane, cu accent pe cel care se poate răspândi internaţional sau 
prezintă un pericol direct şi sever. 

Carantina- restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane 
suspecte provenite din zone geografice sau localități în care s-au confirmat cazuri de 
îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de 
transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau 
contaminării. 

Decontaminare- procedură prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a elimina un agent 
sau materie infecţioasă sau toxică prezentă pe suprafaţa corpului unei persoane sau animal, dintr-
un sau de pe un produs preparat pentru consum sau orice alte obiecte neînsufleţite, inclusiv mijloace 
de transport, ce pot constitui un risc de sănătate publică. 

Dezinfecţie- procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla sau elimina 
agenţii infecţioşi de pe suprafaţa corpului uman sau animal sau dinăuntrul sau de pe suprafaţa 
bagajelor, mărfurilor, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poştale prin expunere 
directă la agenţi chimici sau fizici. 

Infecţie-pătrunderea şi dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecţios în corpul uman 
sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică. 

Izolare- restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte 
provenite din zone geografice sau localități învecinate zonelor geografice sau localităților în 
care s-au conformat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, 
containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila 
răspândire a infecţiei sau contaminării. 
 

CAPITOLUL 2 DISPOZIȚII GENERALE 
Scopul planului: 
a) stabilirea unui set de reguli şi măsuri, pentru asigurarea unei intervenţii oportune şi 

unitare, în situaţia suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19; 

b) stabilirea responsabilităţilor privind monitorizarea situaţiilor, schimbul de informaţii, 
coordonarea acţiunilor forţelor şi mijloacelor şi managementul acţiunilor de intervenţie; 

c) limitarea răspândirii epidemiei prin desfăşurarea acţiunilor în cooperare cu structurile de 
specialitate; 

d) stabilirea măsurilor de protecţie a personalului propriu.  

 
CAPITOLUL 3 MĂSURI DE PREVENIRE 

  
Măsuri de prevenire pentru populație: 

- Fiecare instituție din cadrul Comitetului Muncipiului București pentru Situații de 
Urgență va posta pe site-ul propriu, într-un mod în care să poată fi observate cu ușurință de către 
vizitatorii site-ului, măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu 
Covid-19 care se regăsesc în Anexa nr.1. Pliantele care se regăsesc în anexa nr.1 vor fi transmise 
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prin grija Direcției de Sănătate Publică a municipiului București pentru a fi afișate la avizierele 
proprii la intrarea în instituțiile membre ale CMBSU; 

-  Instituția Prefectului Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
București-Ilfov, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Direcția pentru Sănătate Publică a 
Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și DGAS București vor 
asigura, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelele de socializare, diseminarea către populație 
a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii infectării cu Covid-19 precum și măsurile 
specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid-19; 

- Direcției de Sănătate Publică a municipiului București va asigura diseminarea către 
populație prin mass-media locală a măsurilor de protecție stabilite pentru populație în vederea 
evitării infectării cu Covid-19, iar periodic va reveni cu informări referitoare la situația existentă 
privind infectarea cu virusul Covid-19; 

- Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București și autoritățile administrației 
publice locale  vor asigura culegerea de date și informații cu privire la persoanele care s-au întors 
pe teritoriul municipiului București după ce au călătorit în zone în care sunt semnalate numeroase 
cazuri de Covid-19 și comunicarea acestor date către Direcția de Sănătate Publică a municipiului 
București; 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și Serviciul de Ambulanță 
București-Ilfov vor instrui operatorii care încadrează dispeceratul colocat CMISU în vederea 
colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție respiratorie febrilă și de asemenea, dacă 
acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric 
de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 
14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului. 

Suplimentar măsurilor stabilite pentru populație, se constituie ca anexe situațiile cu 
următoarele măsuri:  

- Anexa nr.2 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la 
nivelul unităților sanitare; 

- Anexa nr.3 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la 
nivelul unităților de învățământ; 

- Anexa nr.4 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru 
personalul medical; 

- Anexa nr.5 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la 
nivelul instituțiilor; 

 
CAPITOLUL 4 MĂSURI DE ORGANIZARE A INTERVENȚIEI PENTRU 

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU 
INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19 
  

- IZOLAREA VOLUNTARĂ (AUTOIZOLAREA): constă în izolarea voluntară la 
domiciliu a unor persoane care se întorc pe teritoriul municipiului București și care au călătorit în 
zone geografice învecinate zonelor în care s-au raportat cazuri confirmate de infecție cu Covid-19, 
în conformitate cu art. 1, alin.1, lit.b, OMS nr. 313/26.02.2020. 

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată prin medicii de familie, iar DSP București 
va fi informată cu privire la starea acestora și temperatura corpului, zilnic sau ori de câte ori situația 
o impune. Persoana va fi izolată la dominiciu împreună cu toți membri familiei. Este interzis ca 
aceștia să primească vizite în perioada izolării sau să părăsească locația în care se află izolați. 
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În situația în care municipiul București a fost tranzitat de cetățeni străini care au fost 
confirmați ca fiind bolnavi cu virusul Covid-19, persoanele care au avut contact apropiat direct sau 
indirect cu cetățeanul străin vor intra în izolare la domiciliu. Acestora li se vor recolta probe 
biologice de la nivelul tractului respirator superior și vor rămâne la izolare până la confirmarea sau 
infirmarea probelor. 

Zilnic, până la ora 12.00, DSP București va transmite către Ministerul sănătății, ISU 
București-Ilfov, DGJMB , DGPMB și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov informare cu 
persoanele autoizolate luate în evidență și starea lor de sănătate. 

 În situația în care starea persoanelor izolate se agravează, va fi apelat Sistemul Național Unic 
pentru Apeluri de Urgență 112 și se va trece la Nivelul de risc Mediu, începând cu informarea 
medicului coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru 
preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate 
SMURD. 
 DGPMB, DGJMB  și Poliția Locală vor monitoriza persoanele aflate în izolare la domiciliu 
în sensul respectării locației unde au fost izolate. 
 Persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu li se vor pune la dispoziție informații detaliate 
referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuiesc respectate în caz de epidemie (OMS nr. 
313/2020, art. 1, alin. 2) prin grija DSP București . 
 

- CARANTINA: constă în sosirea pe teritoriul municipiului București a persoanelor din 
zone în care au fost confirmate cazuri cu Covid-19. Acestea vor fi carantinate în locațiile stabilite 
prin hotărâre a CMBSU, în conformitate cu art. 1, alin.1, lit.a, OMS nr. 313/26.02.2020. 

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată de DSP București . Este interzisă 
interacțiunea între aparținători și persoana care se află în carantină.  

DGPMB va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor  care au intrat 
în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 pe teritoriul municipiului București, iar situația 
acestora va fi transmisă la DSP București. DSP București va monitoriza toate persoanele care au 
intrat în contact cu persoana suspectă de infecție cu Covid-19 prin medicii de familie.  

DGJMB va asigura securitatea și paza zonelor de carantină. Pe timpul asigurării misiunii, 
cadrele DGJMB vor purta echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu 
manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție. 

În situația în care starea persoanelor aflate în carantină se agravează, va fi apelat Sistemul 
Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și se va trece la Nivelul de risc Mediu, începând cu 
informarea medicului coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa 
pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor 
specializate SMURD. 

În conformitate cu art. 4 alin. 3 din OMS nr. 313/2020 în scopul asigurării asistenței 
medicale a persoanelor carantinate DSP București va nominaliza unitățile sanitare responsabile de 
pe raza municipiului București. 

În conformitate cu art. 5 alin. 1 din OMS nr. 313/2020 la ieșirea din carantină persoanele 
primesc un Aviz Epidemiologic de ieșire din carantină, eliberat de către DSP București . 

 
CAPITOLUL 5 SITUAȚII POSIBILE ȘI MODUL DE ACȚIUNE PENTRU 

GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU 
INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19 

 
- IDENTIFICAREA PRIN SNUAU 112 a persoanelor care prezintă simptomele/ 

manifestări specifice Covid-19 și care a călătorit în intervalul de 14 zile înaintea debutului 
simptomelor/manifestărilor, în zone de risc. 

În această situație medicul coordonator SABIF din dispeceratul colocat CMISU va stabili 
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mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-
19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD. 

Prin decizii ale CMBSU se pot institui filtre pe arterele rutiere care converg către zona în 
care a fost semnalată suspiciunea/apariția cazului/cazurilor de îmbolnăvire. 
 După alocarea la caz a resursei medicale, medicul coordonator SABIF/SMURD din 
dispeceratul colocat CMISU va informa Direcția de Sănătate Publică București, Departamentul 
pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății 
cu privire la datele referitoare la urgența produsă. 
 Persoanele suspecte de infectare cu virusul Covid-19 vor fi transportate la INBI „Prof.Dr. 
Matei Bals” sau către alte unități medicale conform deciziilor Departamentului pentru Situații de 
Urgență și/sau Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății. 
 DSP București va completa Fișa de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu 
Covid-19 și o va transmite la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor 
Transmisibile-CNSCBT și Centrele Regionale de Sănătate Publică- CRSP. Modelul fișei de 
supraveghere este cuprins în Anexa nr.6 la prezentul plan de acțiune. 
 Direcția de Sănătate Publică București va raporta imediat la Centrul Național pentru 
Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile și ulterior la Centrele Regionale de Sănătate 
Publică setul minim de date pentru raportarea imediată a cazului suspect. 
 La preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19 sau a unor cazuri confirmate, este 
necesară respectarea integrală a măsurilor de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau 
a transportului medicalizat. 
 Astfel, acordarea asistenței medicale  și/sau transportul medicalizat al acestor pacienți 
se va realiza exclusiv de către personalul îmbrăcat cu echipament adecvat de protecție 
constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din 
antebraț și mască de protecție, cel puțin de nivel FFP21. 
 De asemenea, transportul pacienților contagioși se va realiza cu mijloace care să fie dotate 
cu izoletă specială pentru transportul pacienților contagioși, cu presiune negativă. 
 DGPMB va asigura fluența traficului rutier pe traseul de deplasare al ambulanțelor care vor 
transporta persoanele suspecte sau confirmate cu Covid-19 pe timpul transportului pacientului pe 
teritoriul municipiului București, în vederea deplasării în siguranță și cu operativitate a 
ambulanțelor ce transportă persoane depistate cu Covid-19. 

Pentru asistență tehnică de specialitate, inclusiv pentru decontaminarea victimelor și 
locațiilor, la locul intervenției se va solicita participarea în sprijin și a unui evaluator biologic din 
cadrul DSP București. 

Evaluatorul biologic din cadrul DSP va stabili de asemnenea și dimensiunile și 
caracteristicile zonelor de izolare/carantină, iar DGJMB va asigura securitatea și paza 
perimetrului zonelor de intervenție. Pe timpul asigurării misiunii, cadrele DGJMB  vor purta 
echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere 
cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție. 
 Decontaminarea ambulanței/ATPVM utilizată pentru transportul pacientului suspect sau 
confirmat cu Covid-19 se va efectua imediat după predarea pacientului la unitatea sanitară 
desemnată pentru internare. De asemenea, se va efectua decontaminarea izoletei utilizată pentru 
transportul pacientului. 
 Măsurile care se impun pentru decontaminarea mijloacelor utilizate după transportul unor 
pacienți contagioși sunt cuprinse în Anexa nr.7. 
 DGPMB va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat 
în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19, iar situația acestora va fi transmisă la DSP 
București .  
                                                       
1 FFP2‐se oferă protecție crescută împotriva particulelor aeropurtate, aerosolilor sau fumului dăunător cu efect 

iritant pe termen scurt și care pot duce la apariția fibrozei pulmonare 
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- IDENTIFICAREA UNUI BOLNAV ÎN CADRUL UNITĂȚII SANITARE care 

inițial a fost diagnosticat cu simptome specifice virozelor respiratorii, iar ulterior a dezvoltat 
simptome specifice Covid-19.  

În această situație va fi asigurat personal dedicat pentru îngrijirea pacientului, iar persoanei 
suspecte sau confirmate i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și va 
fi izolată într-un spațiu separat de alți pacienți. 

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu 
manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de 
nivel FFP2.  

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăsește încăperea în 
care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în 
vigoare. 

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital 
trebuie să aplice măsuri preventive privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul unității 
sanitare există internate sau au fost internate persoane suspecte de infecție cu Covid-19. 

Pacienții suspecți cu Covid-19 vor fi plasați în rezerve cu ventilație adecvată, singuri in 
salon. În saloane, necesarul de ventilație pentru fiecare pacient este considerat a fi 160 L / secundă.  

Când rezervele cu un singur pat nu sunt disponibile, pacienții suspectați de infecție cu Covid-
19 vor fi plasati în saloane împreună, iar paturile pacienților trebuie amplasate la cel puțin 1 m 
distanță. 

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea 
simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și 
termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta 
trebuie curățat și dezinfectat  înainte de fiecare utilizare.  Se va evita de asemenea contactul între 
mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură. 

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 
în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. 
În acest sens, se pot folosi echipamente portabile pentru radiografii și / sau alt echipament important 
in diagnosticare, în situația în care unitatea sanitară are în dotare astfel de echipamente. În situatia 
în care transportul este necesar, pacientul trebuie sa poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă 
care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rute 
predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și 
vizitatori.  

Vor fi de asemenea informate persoanele responsabile de efectuarea procedurilor prezentate 
anterior (radiografie/alte investigatii), înainte de sosirea pacientului la destinație, în vederea 
aplicării măsurilor de precauție necesare. 

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu 
Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii). 

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/iese din zona în care 
pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv pentru întreg personalul 
medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient. 

În conformitate cu art. 6 alin. 2 din OMS nr. 313/2020 persoanele simptomatice care 
întrunesc criteriile definiției de caz, 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. 

In cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la INBI „Prof.Dr. Matei Bals”. 
După identificarea pacientului infectat cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și va fi 

informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru 
preluarea pacientului sau va solicita sprijin echipajelor SMURD. 
 După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor 
în care a fost pacientul suspect sau infectat (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu 
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nebulizator și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria 
spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse 
conform legislației în vigoare. 

DGPMB va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat 
în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 anterior internării, iar situația acestora va fi 
transmisă la DSP București. 

 
- PREZENTAREA LA UNITĂȚILE MEDICALE  a persoanelor care prezintă 

simptome specifice infectării cu Covid-19. 
În situația în care persoana se prezintă la unitățile medicale din municipiul București, aceasta 

va fi izolată într-o încăpere separată, pe care unitatea sanitară o va stabili în prealabil. 
Pacientului suspect i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și 

se va asigura personal dedicat special acestui pacient. 
Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu 

manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de 
nivel FFP2.  

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăsește încăperea în 
care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în 
vigoare. 

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital 
trebuie să aplice măsuri de prevenire privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul UPU sau 
CPU au fost diagnosticate persoane suspecte de infecție cu Covid-19. 

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea 
simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și 
termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta 
trebuie curățat și dezinfectat  înainte de fiecare utilizare.  Se va evita de asemenea contactul între 
mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură. 

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 
în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. 
În situatia în care transportul este necesar, pacientul trebuie sa poarte combinezon, mănuși cu 
manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze 
rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți 
și vizitatori.  

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu 
Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii). 

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/iese din zona în care 
pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv întreg personalul medical, 
fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient. 

În conformitate cu art. 6 alin. 2 din OMS nr. 313/2020 persoanele simptomatice care 
întrunesc criteriile definiției de caz și 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. 

In cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la INBI „Prof.Dr. Matei Bals”. 
După identificarea pacientului infectat cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și va fi 

informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru 
preluarea pacientului sau va solicita sprijin echipajelor SMURD. 
 După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor 
în care a fost pacientul suspect (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu nebulizator 
și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului 
cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform 
legislației în vigoare. 
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În situația în care la nivelul municipiului București numărul persoanelor infectate cu Covid-
19 depășește 3 cazuri, se va convoca în ședință extraordinară CMBSU pentru stabilirea locațiilor 
unde vor fi monitorizați și tratați medical pacienții infectați cu Covid-19. 

În conformitate cu art. 7 din OMS nr. 313/2020 în funcție de evoluția situației 
epidemiologice și confirmarea a mai mult de 3 cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură 
epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o 
comunitate. 

Consiliul General al Muncipiului București împreună cu Direcția de Sănătate Publică 
București și unitățile sanitare din municipiul București vor lua măsurile necesare în vederea 
asigurării personalului medical, medicamente și instrumentar medical pentru deservirea centrelor 
stabilite. 

 
În situația în care autoritățile din municipiul București se vor confrunta cu situații 

neprevăzute care nu se regăsesc în cadrul nivelurilor de risc expuse, acestea vor fi analizate 
punctual în cadrul ședințelor CMBSU în vederea stabilirii modului de răspuns. 

 
CAPITOLUL 6 CONDUCEREA ACȚIUNILOR DE RĂSPUNS 
 
În situaţia producerii unei epidemii majore, conducerea acțiunilor de răspuns se va realiza 

în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.557 privind Managementul tipurilor de risc. 
Coordonarea operaţională integrată a tuturor forţelor şi mijloacelor angrenate în acţiuni de 

răspuns este realizată de comandantul acţiunii – directorul executiv al DSP București . 
Comandantul acţiunii are următoarele atribuţii: 
a) coordonează forţele de intervenţie stabilite pentru înlăturarea consecinţelor situaţiei de 

urgenţă; 
b) informează comitetul pentru situaţii de urgenţă competent despre evoluţia situaţiei de 

urgenţă şi modul de desfăşurare a intervenţiei; 
c) dispune suplimentarea forţelor de intervenţie în funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă; 
d) desemnează comandanţi ai intervenţiei din cadrul autorităţilor responsabile, în funcţie 

de tipul de risc produs şi de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă; 
e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situaţii de urgenţă competent, 

referitoare la gestionarea situaţiei de urgenţă. 
Conducerea nemijlocită în teren a operaţiunilor de intervenţie se asigură de comandantul/ 

comandanții intervenţiei, desemnați potrivit legii, care sunt sprijiniți în îndeplinirea sarcinilor, de 
către punctele operative avansate, grupele operative şi/sau alte structuri operative specifice 
constituite în acest sens.  

Comandanții intervenției desemnați pentru acest tip de risc sunt:  
- Director executiv adj. sanatate publica al DSP București , pentru coordonarea 

acțiunilor de intervenție de natură medicală; 
- Inspectorul șef al ISU București-Ilfov, pentru coordonarea acțiunilor de intervenție 

în prespital; 
- Directorul General al DGPMB, pentru acțiunile de intervenție în scopul fluidizării 

circulației rutiere și depistării persoanelor cu care a intrat în contact persoana 
suspectă sau confirmată cu infecție cu Covid-19; 

- Directorul General al DGJMB, pentru acțiunile de ordine publică adoptate.  
Comandantul intervenţiei este persoana care asigură în teren conducerea forţelor şi 

mijloacelor aparţinând autorităţilor responsabile, implicate în acţiunile de răspuns. 
Comandantul/Comandanţii intervenţiei se subordonează operaţional comandantului 

acţiunii şi asigură conducerea forţelor şi mijloacelor care acţionează în zona/sectorul de 
intervenţie repartizat de comandantul acţiunii. 

În exercitarea atribuţiilor specifice, comandantul acţiunii şi comandantul intervenţiei emit 
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ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forţele şi mijloacele implicate în 
acţiunile de răspuns, indiferent de provenienţa acestora. 

În funcţie de evoluţia situaţiei operative, comandantul acţiunii este abilitat să dispună 
suplimentarea forţelor şi mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă. 

 
CAPITOLUL 7 COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ  
 

 Comunicaţiile de voce se realizează prin reţelele telefonice proprii ale M.A.I., prin reţelele 
telefonice speciale şi de cooperare administrate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,  în reţelele 
celorlalte structuri implicate precum şi prin intermediul reţelelor publice de telefonie fixă şi mobilă. 
Pentru asigurarea comunicaţiilor în zonele lipsite de infrastructură de comunicaţii vor fi utilizate 
terminale telefonice conectate la reţelele de telefonie prin satelit, în situația în care se impune acest 
lucru. 

 La nevoie, în funcție de situația produsă, se va analiza oportunitatea transmiterii unor mesaje 
de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT. 
 

CAPITOLUL 8 LOGISTICA ACŢIUNILOR 
 
În situaţia în care structurile de intervenţie nu mai pot susţine resursa umană şi materială 

necesară se procedează la efectuarea solicitărilor de sprijin către eşaloanele ierarhic superioare sau, 
după caz, entităţile cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii. 

Pentru îndeplinirea unor misiuni sau activități desfășurate în cadrul funcțiilor de sprijin 
pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemia cu virusul Covid-19 cu impact major, 
la nevoie, se pot pune la dispoziția altor structuri sau organizații, mijloace tehnice aparținând 
structurilor aflate în coordonarea DSU. 

Ordonatorii de credite asigură funcţionarea structurilor din subordine/ coordonare şi după 
caz înaintează solicitările de accesare a fondului de rezervă-urgenţă la dispoziţia Guvernului. 

Suplimentarea capacității de spitalizare și personal medical se va asigura de către Direcția 
de Sănătate Publică București. 

Planificarea și suplimentarea cu medicamente și instrumentar medical pentru centrele 
stabilite în cadrul ședințelor CMBSU pentru primirea pacienților suspecți sau infectați cu Covid-19 
se va asigura de către Consiliul General al Municipiului București și Direcția de Sănătate Publică 
București. 
 Cheltuielile aferente pentru carantină (apă, hrană ș.a.) se asigură sau se decontează din 
bugetul Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică București conform art.8, alin.7 din 
OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 
carantinei. 
DSP București va pune la dispoziție echipamente de protecție pentru acțiunile în teren ale celorlalte 
instituții cu atribuții atunci când situația o impune. 
 

CAPITOLUL 9 RELAŢIA CU  PUBLICUL ȘI MASS-MEDIA 
 
Vocea unică pentru transmiterea informațiilor care vor fi făcute publice pe timpul gestionării 

situațiilor cauzate de infecția cu virusul Covid-19 va fi asigurată de către Direcția de Sănătate 
Publică București. 
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CAPITOLUL 10 DISPOZIȚII FINALE 
 
Difuzarea membrii CMBSU și CLSU al prezentului ordin intră în responsabilitatea 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. 
Modificarea prezentului plan de acțiune se va efectua cu acordul tuturor părților semnatare, 

iar aprobarea modificărilor se va realiza în cadrul ședințelor CMBSU. 
 Măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 sunt 
prevăzute în Anexa nr.1. 

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților 
sanitare sunt prevăzute în Anexa nr.2. 

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților 
de învățământ sunt prevăzute în Anexa nr.3. 

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul 
medical sunt prevăzute în Anexa nr.4. 

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul 
instituțiilor sunt prevăzute în Anexa nr.5. 

Modeul Fișei de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 este 
prevăzut în Anexa nr.6. 

Măsurile de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului 
suspect/infectat cu virusul Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.7. 
  Fluxul informațional-decizional este prevăzut în Anexa nr.8. 

Pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune, se constituie în Anexa nr. 9 Planul 
de măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul 
suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19. 
 Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul Plan de acțiune. 
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