
COVID-19

Prevenție prin informare și 
conștientizare

Informații adunate din surse oficiale pentru 
conștientizarea necesității PREVENȚIEI, 
pentru înțelegerea măsurilor de aplicat, și a 
răspunderilor, atât pentru fiecare persoană
cât și pentru firme – pe linie de SSM Gaureanu Alin

SSM - Proform Office – actualizat 02.04.2020

Eficiența prevenției se măsoară în victime!!!
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I. 
Demonstrații științifice cu modele și algoritmi 
matematici privind evoluția, ruperea lanțului de 
transmitere, prin lipsa de mobilitate si măsuri 
igienice și de distanțare socială

Știați că gripa din 1918 a 
inregistrat:
- 500 de milioane de 

îmbolnăviri (1/3 din glob) și 
- 50 de milioane de morți???
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Sursa: statedclearly.com – youtube -
https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI

1. Cum a apărut COVID-19

Sursa: Abacaba – youtube -
https://www.youtube.com/watch?v=n4no04822NQ

2. Cum evoluează în timp numărul de 
victime mortale ale COVID-19, 
comparativ cu alte pandemii ale secolului
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3. Model Matematic S.I.R. de răspândire Covid 19

Sursa: Mathemaniac – youtube -
https://www.youtube.com/watch?v=qEKkJ5T4FGw

https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI
https://www.youtube.com/watch?v=n4no04822NQ
https://www.youtube.com/watch?v=qEKkJ5T4FGw
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4. Avantajele prevenirii prin protecție cu MASCĂ

https://www.maskssavelives.org/?fbclid=IwAR2b8pekQyQ54kK66giROmlECOyvD1U-UijRnL7pvy56o9xB1rTWFhGOFWg

https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/testing-the-efficacy-
of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/core-reader

https://www.maskssavelives.org/?fbclid=IwAR2b8pekQyQ54kK66giROmlECOyvD1U-UijRnL7pvy56o9xB1rTWFhGOFWg
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/testing-the-efficacy-of-homemade-masks-would-they-protect-in-an-influenza-pandemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/core-reader


Sursa: The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

1. Libertate  în mișcare 2. Bariere de mobilitate 
încălcate

3. Distanțare socială 
moderată

Distanțare socială
extinsă

Bolnavi
Sănătoși

Vindecați

5. Scenarii de eficiență a distanțării sociale/izolării cu ajutorul algoritmilor matematici

Exemplu evoluție 
Gripa ”spaniolă” 

1918 în două orașe 
SUA

St. Luis – masuri 
de protecție 

Philadelphia – 200.000 de oameni 
au sărbatorit sfârșitul războiului

Sursa: CDC – Centrul de control al bolilor
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-
resources/1918-pandemic-h1n1.html
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https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html


Sursa interpretare: 
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/coronavirus-how-epidemics-spread-and-end/ 19.03.2020 – Fox, Shin, Emamdjomeh
Sursa articol stabilire model matematic Asleigh & Fisman (Toronto):
https://annals.org/aim/fullarticle/2760912/reporting-epidemic-growth-reproduction-numbers-2019-novel-coronavirus-2019-ncov
Sursa articol adiacent citat Wu & Leung:
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30260-9.pdf

6. Simularea epidemiei de Covid 19, cu modele matematice - modelul ia in calcul 4.000 oameni

Sa estimat R0 folosind Metoda Lanțul 
Markov Monte Carlo, cu prelevare de probe 
prealabile Gibbs plate non-informative.

R0 = Număr de reproducere de bază –

principalul factor de răspândire – la boli 
noi, toată populația este sensibilă 

Re = Număr efectiv de reproducere –

creșterea ratei de progres a epidemiei –
odată cu răspândirea numărul de oameni 
rămas de infectat scade – scăderea Re sub 1 
înseamnă că epidemia va înceta să se 
răspândească.

Ashleigh R. Tuite, PhD, MPH David N. Fisman, MD, MPH Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto Toronto, Ontario, Canada
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https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/coronavirus-how-epidemics-spread-and-end/
https://annals.org/aim/fullarticle/2760912/reporting-epidemic-growth-reproduction-numbers-2019-novel-coronavirus-2019-ncov
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30260-9.pdf


II. INFORMĂRI OFICIALE  - informare actuală
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informare inițială
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Recomandări ale 
Organizației Mondiale a Sănătății
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Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/recomandari-generale/

http://www.dsu.mai.gov.ro/recomandari-generale/
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Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/mituri-infirmate-despre-coronavirus-covid-
19/

https://www.mai.gov.ro/buletin-informativ-01-martie-2020-ora-14-00/

http://www.dsu.mai.gov.ro/mituri-infirmate-despre-coronavirus-covid-19/
https://www.mai.gov.ro/buletin-informativ-01-martie-2020-ora-14-00/
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Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/mituri-infirmate-despre-coronavirus-covid-19/

http://www.dsu.mai.gov.ro/mituri-infirmate-despre-coronavirus-covid-19/
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Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/recomandari/Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/mituri-infirmate-despre-coronavirus-covid-19/

http://www.dsu.mai.gov.ro/recomandari/
http://www.dsu.mai.gov.ro/mituri-infirmate-despre-coronavirus-covid-19/


Informări Guvernul României
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Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/informare-1-aprilie-2020-ora-1300/

http://www.dsu.mai.gov.ro/informare-1-aprilie-2020-ora-1300/


Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri
necesar a fi întreprinse:

1. spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un

dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

2. utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave;

3. evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

4. evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;

5. acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;

6. dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool;

1. Comunicat Inspecția Muncii pentru ANGAJATORI 10.03.2020

În vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, 
angajatorii au obligația de a întocmi un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, igienicosanitare și
organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum și de a asigura echipamentele individuale de protecție care să
îndeplinească cerințele de securitate și sănătate în muncă specifice locului de muncă. 

III. IMPORTANT PENTRU FIRME
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Sursa: 
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/268210/Ka
t+10.03.2020.pdf/2da2101d-da5c-49d5-8157-73f13a35f5ad

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/268210/Kat+10.03.2020.pdf/2da2101d-da5c-49d5-8157-73f13a35f5ad
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•Recomandarea generală a autorităților pentru organizații și companii este decalarea programului 

de lucru pentru personalul care se deplasează cu mijloace de transport în comun, în perioada 12-

31 martie, cu posibilitate de prelungire. Exemplu de program de începere în trei intervale orare: 

o parte din angajați să înceapă la 08:00, o parte la 09:00, iar o parte la 10:00. Acest lucru este 

obligatoriu pentru instituțiile publice.

•Acolo unde este posibil, se recomandă lucrul de acasă.

•Asigurați-vă că personalul de curățenie care deservește zona de autoizolare (mai ales toaletă) 

este instruit în vederea tehnicii de curățenie/dezinfecție a suprafețelor și să poarte 

echipament de protecție adecvat, mai ales în zona de grup sanitar unde există riscul de 

contaminare (masca, ochelari, halat de unică folosință, mănuși menajere, botosi).

•Asigurați-vă că are loc dezinfecția și aprovizionarea tuturor grupurilor sanitare cu săpun, 

șervețele de unică folosință, dezinfectant, atât înaintea începerii programului de muncă, după 

încheierea acestuia și ori de câte ori este necesar.

•Asigurați-vă că are loc dezinfecția tuturor mânerelor ușilor și spațiilor de lucru (birouri, 

scaune), atât înaintea începerii programului de muncă, după încheierea acestuia și ori de câte ori 

este necesar.

•Asigurați angajaților dumneavoastră în permanență măști de protecție, termometre și soluții de 

curățare echipamente (monitoare, mouse, tastaturi etc.)

•Afișați și promovați măsurile generale de protecție în lifturi, în grupurile sanitare și la intrarea pe 

fiecare etaj.

•Informați angajații despre procedura autoizolării și drepturile lor în timpul acelei perioade.

Sursa: https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-organizatii-si-companii/
Ghid DSU

Ce măsuri pot lua, ca angajator, înainte ca 
angajații să vină la firmă?

https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-recomandari/
https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-organizatii-si-companii/
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Ce măsuri pot fi luate pe parcursul 
programului de muncă?

Sursa: https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-organizatii-si-companii/
Ghid DSU

•Evitați organizarea de ședințe cu mai mulți angajați în aceeași încăpere, 

iar dacă se impune organizarea uneia, limitați-vă la cel mult 15 minute și 

asigurați o distanță de cel puțin 1m între participanți.

•Monitorizați starea generală și temperatura tuturor angajaților prezenți 

minimum o dată pe zi.

•În cazul în care se identifică persoane care prezintă simptome sugestive 

pentru infecția cu coronavirus (febră, tuse, dificultate în respirație), apelați de 

urgență 112 și nu vă panicați!

•Așteptați sosirea ambulanței, care va transporta suspecții de infecție până la 

centrul de boli infecțioase cel mai apropiat, unde se poate efectua testarea 

pentru coronavirus. Acolo vor fi izolați până la obținerea rezultatelor.

•Dacă rezultatul este negativ, angajații vor fi conduși la domiciliu și vor 

continua autoizolarea până la 14 zile.

•Dacă rezultatele sunt pozitive, se vor aplica procedurile specifice pentru 

cazurile de infecție cu coronavirus.

https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-organizatii-si-companii/


2. Hotărâre CNSSU nr.6./09.03.2020

Obligația firmelor privind asigurarea:
dotării cu materiale de igienă personală (săpun, prosoape hărtie), 
dezinfecției frecvente a clanțelor, mese, birouri, și alte suprafețe expuse.

Firmele din alimentație publică, transport de persoane:
dezinfectarea suprafețelor de contact (mese, pupitre de comandă, 
mânere uși, bandă casierie, zona case de marcat, butoane lift, etc)
evitarea aglomerării cu măsuri de păstrare a distanței de 1m 
dezinfectare habitaclu, mânere, uși, scaune, suporți susținere, etc.

Munca la domiciliu ”telemunca”
Autoritățile să intensifice acțiunile preventive de conștientizare in spațiile cu 
aflux mare de persoane (gări, autogări, metrou, piețe, etc.) 

3. Hotărâre CNSSU nr.7./11.03.2020

Obligativitatea decalării programului personalului din instituțiile publice și recomandarea 
decalării pentru mediul privat, acolo unde sunt mai mult de 100 de angajați
Restricționare (și apoi interzicerea în Decret) de evenimente culturale, artistice, științifice, 
sportive, religioase, divertisment, în spații închise; sistarea muzee
Suspendarea activității didactice în învățământ superior, cu utilizarea de metode didactice 
alternative

Obligații FIRME
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Alte măsuri
• Stabilirea de echipamente speciale de protecție pentru personalul de 

intervenție la cazurile infectare

• Limitarea accesului transportatorilor peste la 3,5t din țările cu risc, 
suspendarea transportului de persoane din Italia (rutier, feroviar); oprirea 
zborurilor spre si din Germania și Franța.

• Izolarea la domiciliu a asimptomaticilor ce vin din țări cu risc pe o perioadă 
de 14 zile, în baza unei declarații pe proprie răspundere.

• Carantinarea celor ce vin din zone de carantină

• Suspendarea târgurilor de mașini

• ITM-uri verifică aplicarea legislației și în limitele date de CNSSU, fără 
controale tematice uzuale.

• Poliția verifică respectarea izolării

• Poșta electronică devine principala formă de transmitere a documentelor, 
declarațiilor, cererilor pentru drepturi de asigurări

• Furnizorii mass-media sunt obligați să informeze regulat publicul despre 
conținutul Ordonanțelor Militare

• Mobilizare, organizare, structuri militare, poliție, penitenciare (OUG 36/2020)
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Sprijin fiscal și social (OUG 29, 30, 33, 37)

• Decalare termene plăți, declarații, impozite PF, amânări plăți utilități și chirii

• Șomaj tehnic suportat de stat (75%) in baza art. 52 alin(1) lit.c C.M. coroborat cu art. XI 
din OUG 30/2020

• Indemnizație carantină (75% din salariu – similar cu concediu medical)

• Zile libere (indemnizate cu 75% din salar) pentru un părinte a cărui copil nu mai merge la 
școală (L.19/2020)

• Susținere financiară IMM-uri/Profesii afectate prin sprijin la:
• Credite (dobânzi, garanții, amânări)
• Impozite, Declarații
• Suspendări executări silite, suspendare penalități
• Amânări la plată utilități, chirii sedii în baza Certificat SU (Min. Economiei)

• Susținere producător intern CN UNIFARM SA

• Instituții - redirecționări de angajamente neutilizate spre măsuri Covid-19

• Instituții cu foc continuu

• Facilități credite – suspendare plata pt. pers. fizice și juridice (OUG 37/2020)
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Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact 
direct și/sau interacțiune cu un număr mare de 
persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic
intens, zone de recreere.
▪ Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun
atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un 
număr mare de copii.

Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, 
în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin
gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul
obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
▪ Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună
cu care locuiți, să NU intrați în contact direct decât după
igienizarea mâinilor atunci când reveniți la domiciliu.

Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod 
frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, 
mânere, butoane de lift sau de acces.
▪ În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste
suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință.

Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de 
celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă
aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în
față cu alte persoane.
▪ Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-
ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau
gura.

IV. MĂSURI IMPORTANTE PENTRU FIECARE
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Sursa: https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-
sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/

https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/


Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de 
transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de 
persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți
intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.
▪ În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă
folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu 
bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.

Evitați deplasările în țările care se confruntă cu 
număr mare de cazuri de infectări cu noul
coronavirus (COVID-19) și descurajați
întoarcerea în țară a persoanelor din zonele de 
risc, respectiv din țările cu număr mare de 
cazuri cu noul coronavirus. Date actualizate în
timp real despre țările vizate pot fi obținute
accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), 
respectiv „Lista regiunilor și localităților din 
zona roșie și zona galbenă cu transmitere a 
COVID-19”
▪ În cazul în care călătoriți într-o țară expusă
infecției cu noul coronavirus există riscul ca la 
momentul revenirii în țară, în funcție de 
actualizarea zonelor roșii/galbene, să fie 
necesar să rămâneți în carantină/izolare la 
domiciliu timp de 14 zile, împreună cu familia.
▪ În mod obligatoriu, românii care se întorc în
țară din zone de risc vor trebui să intre în
autoizolare la domiciliu, ceea ce presupune ca 
întreaga familie să facă același lucru.

Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, 
optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți
on-line.
▪ Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere
semnificativă prin intermediul banilor, cu care ia
contact, statistic, un număr foarte mare de 
persoane. 21

Sursa: https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-
sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/

https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/


Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârstă (peste 65 
de ani) și a celor cu imunitate scăzută/boli asociate către alte
persoane cu simptome de gripă sau răceală, în zone aglomerate
sau zone cu trafic intens de persoane.
▪ Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul
infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple 
afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, 
boli cardiovasculare, cancer).
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Sursa: https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-
sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/

https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/


Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât
și pe cei apropiați. 
▪ Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată.
▪ Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.
▪ Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
▪ Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat
la coșul de gunoi.
▪ Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de 
muncă.
▪ Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.
▪ Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.
▪ NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.
▪ NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome
specifice coronavirus.

Folosiți masca de protecție doar în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, pentru a-i proteja pe ceilalți.
▪ Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă
sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.
▪ Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.
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Sursa: https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-
sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/

https://www.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/


Măsuri de prevenție

24

Sursa: http://www.dsu.mai.gov.ro/masuri-de-preventie/

http://www.dsu.mai.gov.ro/masuri-de-preventie/


Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul
coronavirus(COVID-19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, 
febră, dificultăți în respirație).
▪ Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, 
care nu au cunoștință de faptul că sunt purtători ai noului
coronavirus.
▪ Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
▪ Puteți obține detalii dacă sunați la 0800.800.358, care este un 
număr de informare, nu este un număr de urgență.
▪ Doar în cazul urgențelor sunați la 112!

Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar fi 
putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul coronavirus 
sau ar fi venit dintr-o țară afectată (zona roșie sau zona galbenă) și
care nu se află în izolare.
▪ Manifestați o atitudine preventivă față de orice caz, întrucât
răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care nu 
manifestă simptome specifice.
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Semnalați imediat medicului de familie dacă ați călătorit în zonele afectate
de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la momentul respectiv NU se aflau pe
lista zonelor aflate sub alertă. Detalii pot fi obținute accesând link-ul
(http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista regiunilor și localităților din zona 
roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19”, actualizată periodic.
▪ În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați la Direcția de 
Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în ultimă instanță la 112.

Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală
(tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de 
familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul
moment la unitățile de urgență.
▪ Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să
transmiteți și altor persoane noul coronavirus.
▪ Este de preferat să rămâneți la domiciliu, iar transferul
către spital să se realizeze în mod organizat, respectând
toate măsurile de izolare.

febră                         dificultăți respirație                 tuse
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1. Care este diferența dintre carantină și autoizolarea la domiciliu? 

● Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar care se 
întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus (COVID-19). 
● Carantina va dura o perioadă de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate, puse
la dispoziție de autoritatea locală, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică. 
● Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezintă simptome dar: 

o au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/localități din zonele afectate de COVID-19, 
altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă
o au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu 
transmitere comunitară extinsă
o au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus 
(COVID-19). 
o membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de 
mai sus 

● Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data 
întoarcerii din călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o persoană
simptomatică/confirmata. În acest timp, vor fi monitorizate de către medicul de familie sau, 
în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică. 
● Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă și a celor afectate se actualizează de 
fiecare dată când este nevoie și poate fi consultată pe pagina https://www.cnscbt.ro/ sub 
titulatura: „Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa si a altor zone afectate de COVID 
19” 27
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● Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei și
persoanelor care locuiesc la același domiciliu, pentru
o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din 
călătorie, respectiv de la data ultimului contact cu o 
persoană simptomatică/confirmată. 
● Toți au obligația de a NU părăsi domiciliul declarat, 
în care se află de la momentul autoizolării. 
● Dacă restul familiei nu dorește să intre în izolare
alături de persoana care a călătorit, atunci se solicită
către Direcția de Sănătate Publică intrarea acesteia în
carantină instituționalizată. Această opțiune este
posibilă numai în cazul în care persoana NU a avut
anterior contact cu familia! 

2. Dacă un membru al familiei este în autoizolare, măsura se aplică și pentru soț/soție sau copii? 

28
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3. Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele
autoizolate? 
● Să evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și, dacă este
posibil, să se izoleze într-o cameră separată. 
● Să NU primească vizitatori în perioada de autoizolare la domiciliu. 
● Să se spele pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de 
câte ori este necesar (după utilizarea toaletei, înaintea pregătirii mesei, etc). 
● Să curățe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le ating frecvent
(ex: mese, clanțe, obiecte de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte
obiecte care pot fi atinse și de alte persoane). 
● Să își acopere gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură
atunci când strănută sau tușesc, sau să strănute și să tușească în plica cotului. 
Batista se aruncă imediat la coșul de gunoi, în sac de plastic, după care se spală
pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde. 
● Să aerisească cât mai bine toate încăperile casei. Spațiile comune ale casei
(bucătărie, baie) trebuie să fie bine aerisite! 
● Să țină legătura zilnic cu medicul de familie și să-l informeze asupra evoluției
tuturor membrilor familiei. 
● Să sune la numărul unic de urgență 112 în cazul în care apare cel puțin unul
din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât –
să își acopere nasul și gura cu o mască de protecție. 
● De asemenea, persoanele se pot informa cu privire la noul coronavirus la 
TELVERDE 0800 800 358. TELVERDE este pentru informare, nu este pentru
urgențe. 29
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4. Ce se întâmplă dacă vreun membru al familiei prezintă simptome
sau are o altă urgență medicală în timp ce se află în autoizolare? 

● În cazul în care, pe parcursul celor 14 zile, vreun membru al familiei
prezintă simptome sugestive pentru infecția cu coronavirus (febră, 
tuse, dificultate în respirație) sau prezintă orice altă urgență
medicală, contactați medicul de familie și/sau sunați la 112. 
Menționați, obligatoriu, că vă aflați în situația de autoizolare la 
domiciliu! 
● Limitați cât mai mult posibil contactul apropiat – la mai puțin de 1 
metru, pentru mai mult de 15 minute – acoperiți-vă gura și nasul cu 
batistă când tușiți sau strănutați! Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun
imediat, purtați mască de protecție. 
● Așteptați sosirea ambulanței, care vă va transporta până la centrul
de boli infecțioase cel mai apropiat, unde se poate efectua testarea
pentru coronavirus. Acolo veți fi izolat până la obținerea rezultatelor. 
● Dacă rezultatul este negativ, veți fi adus înapoi la domiciliu și veți
continua autoizolarea până la 14 zile. 
● Dacă rezultatele sunt pozitive, se vor aplica procedurile specifice
pentru cazurile de infecție cu coronavirus. 
● Pentru alte urgențe medicale, personalul de la ambulanță / SMURD 
vor lua deciziile ce se impun în acord cu reprezentanții DSP. 30
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5. Cum sunt sprijinite persoanele aflate în autoizolare? 

● Persoanele aflate în autoizolare pot fi ajutate în aprovizionarea cu 
apă și alimente de către rude și/sau prieteni. 
● Dacă este necesar, persoanele aflate în autoizolare pot solicita
sprijinul Comitetelor județene pentru situații de urgență și autorităților
locale pentru aprovizionare cu alimente, apă, măști de protecție. 
● Autoritățile locale vor decide, de la caz la caz, modul de operare
implicând și organizațiile non-guvernamentale (ex: Crucea Roșie) 

6. Cum ajung alimentele și bunurile necesare la persoanele aflate în autoizolare? 

● Alimentele și bunurile necesare sunt aduse la domiciliul persoanelor aflate în
autoizolare. 
● Persoanele autoizolate le vor prelua fără a intra în contact cu personalul care 
face aprovizionarea, păstrând o distanță de minimum 2 metri față de acesta. 
● Practic, alimentele și bunurile sunt lăsate la intrarea în domiciliu (ușa
apartamentului/poarta casei) și sunt preluate de către persoana aflată în izolare
doar după ce cealaltă persoană s-a retras. 
● Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării alimentelor sau produselor să
se facă pe cale telefonică, și nu prin atingerea ușii/clanței/soneriei. 
● Pe cât posibil, persoanele autoizolate vor purta masca de protecție care le va
acoperi nasul și gura (masca medicală cu elastic prins în spatele urechilor) atunci
când preiau produsele/bunurile primite la domiciliu. 31
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● Persoanele care au sosit din alte zone decât cele care necesită carantinare pot părăsi domiciliul
numai după cele 14 zile de autoizolare, dacă nu prezintă niciun simptom. În aceste cazuri, NU 
este necesară testarea pentru coronavirus. 
● Persoanele care au intrat în contact direct cu caz confirmat cu COVID-19 vor fi testate în prima 
zi de autoizolare și înaintea terminării perioadei de autoizolare. Pot părăsi domiciliul numai dacă
rezultatele finale sunt negative. 
● Persoanele aflate în autoizolare vor primi la finalul celor 14 zile de autoizolare aviz
epidemiologic de la DSP, care să ateste că pot reveni în colectivitate. 
● La ieșirea din autoizolare, mergeți în consult la medicul de familie pentru a vă elibera concediul
medical și/sau adeverințele pentru școală. 
● Rămâneți vigilenți și respectați în continuare recomandările generale privind prevenirea
infecției cu coronavirus sau alt tip de gripă. 

7. După perioada de 14 zile, persoanele aflate în autoizolare pot părăsi domiciliul? 

8. Aceste persoane beneficiază de scutiri sau concedii medicale? 
● În primul rând, este important să contactați angajatorul și/sau unitatea de învățământ pentru a-i înștiința că vă aflați în autoizolare la domiciliu. 
● La finalul perioadei de autoizolare, elevii și studenții beneficiază de scutire medicală, iar persoanele angajate, de concediu medical. 
● Concediul medical va fi eliberat de către medicul de familie, după ieșirea din izolare, în baza certificatului DSP, nemaifiind nevoie de adeverință
de la angajator. 
● Conform prevederilor OUG 158/2005 și art. 60 (2) din Normele de aplicare, în cazul concediilor medicale pentru carantină, angajatul nu este
obligat să depună la angajator certificatul pentru luna anterioară până în data de 5 a lunii în curs, ci până la sfârșitul lunii în curs. Astfel, angajatul
poate depune certificatul pentru concediul medical după ieșirea din izolare/carantină. 
● Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul, la fel ca în cazul concediilor medicale acordate
pentru o boală obișnuită. 
● Durata concediilor pentru carantină nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni și nu 
se aplică restricția de 10 zile valabilă pentru concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de 
accidente în afara muncii. 32
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Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
Art. 34. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele
fizice, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: ……….
m) nerespectarea de către persoane fizice, suspecți și convalescenți de boli transmisibile, contacți și purtători
sănătoși de germeni patogeni, precum și de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, 
în scopul prevenirii și combaterii bolilor transmisibile;

OUG 1/1999
Încălcarea prevederilor legale sau a dispozițiilor ordonanțelor militare ori a ordinelor emise pe timpul stării de 
asediu și al stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
Art. 28 Nerespectarea prevederilor ”legale” constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 –
20.000 - OUG 34/31.03.2020 (fost de la 100 lei la 5.000 lei), pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la 70.000 
lei, pentru persoane juridice (fost 1.000 la 70.000 lei).

Sancțiuni complementare art 28 alin (2):
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;
b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate;
c) suspendarea temporară a activității;
d) desființarea unor lucrări;
e) refacerea unor amenajări.

RASPUNDERE CONTRAVENȚIONALĂ 
Sancțiune amenda

V. CONSECINȚE JURIDICE

33
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Contravențiile privind sistemul 112, sancționate prin amendă, pot fi 
înlocuite cu prestarea de la 100 la maxim 800 de ore de activități în 
folosul comunității, în funcție de contravenția și de agravanta prezentate 
mai sus

Sancțiuni cu muncă în folosul comunității :

Lege 36/2020 – pentru modificarea și completarea OUG 34/2008 privind Sistemul 
național unic pentru apeluri de urgență. În vigoare de la 04.04.2020

De la 500 – 1000 lei, se ajunge la:
Apelare abuzivă (1.000 – 2.000 lei) agravat repetare (2.000 – 4.000 lei)
Alertarea falsă (2.000 – 4.000 lei), agravat repetare (4.000 – 8.000 lei)



Falsul în declarații
Art. 326. -
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în
care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
In curs de aprobare:
- închisoare de până la 5 ani pentru ascunderea unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă

CODUL PENAL - actualizat

Zădărnicirea combaterii bolilor
Art. 352. -
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare
răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.
In curs de aprobare:
- închisoare de până la 15 ani pentru transmiterea unei boli de care știe că suferă, ce duce la moartea mai multor persoane
- 3521- Închisoare de până la 3 ani pentru omisiunea de a divulga informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu
o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă

RASPUNDERE PENALĂ 
Sancțiune amendă penală sau închisoare
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Decretul 195/2020 –
Instituirea Stării de Urgență
Art. 2. -

• Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la 
evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor 
drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):

• a) libera circulație;

• b) dreptul la viață intimă, familială și privată;

• c) inviolabilitatea domiciliului;

• d) dreptul la învățătură;

• e) libertatea întrunirilor;

• f) dreptul de proprietate privată;

• g) dreptul la grevă;

• h) libertatea economică.

Art. 6. -

• Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au 
obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele 
emise de ministrul afacerilor interne. 36

Restricționarea unor drepturi constituționale

https://lege5.ro/App/Document/gm3dinjvgq4q/decretul-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei?pid=312399521&d=2020-03-23#p-312399521


Ordonanțe militare (1, 2, 3, 4, 5)

• Suspendare:
• activitate baruri restaurante cafenele - servirea se poate face doar prin curier sau drive-in
• activitățile, manifestările, evenimentele în spații închise (cele in spatii deschise maxim 100 pers cu 1 m intre ele)

• cele religioase se pot desfășura fără accesul publicului – transmise on-line

• acte liturgice (nunți botezuri înmormântări) – maxim 8 pers.

• activitatea cabinetelor stomatologice  - mai puțin urgențe
• activitățile de comercializare (altele decât cele alimentare) din mall-uri, cu excepția optică sau electronice cu livrare la domiciliu

• Se evită formarea de grupuri mai mari de 3 pers.

• Se INTERZICE circulația cu excepțiile deplasării in scop profesional, medical sau de aprovizionare de strictă urgență, transfuzie, voluntariat, 
agricultori-comercializare – definite strict in Ordonanța 3.

• Se INTERZICE circulația celor peste 65 ani – permis doar in intervalul orar 11-13 pentru motive stricte (necesități bunuri de bază, medicație, 
nevoi animale companie/domestice)

• Pentru verificarea motivului deplasării se prezintă declarație, adeverință sau legitimație salariat (chiar în format electronic –
https://declaratie.egovernment.ro/)

• Interzicerea intrării în țară a străinilor și apatrizilor (decât pe culoare de tranzit stabilite) cu anumite excepții (membrii familii, vize muncă, 
diplomatice, etc.)

• Din 25.03.2020, ora 12,00 se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

• Persoanele ce nu respectă izolarea se carantinează sub pază, suportând cheltuielile și sancționate contravențional sau penal după caz, iar 
persoanle ce nu respectă carantina sunt carantinate iar pentru 14 zile, vor suporta cheltuielile si vor răspunde penal (OM 3, 4 si 5)

• Vor fi identificați cei de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și li se va asigura sprijin de către autoritățile locale, în vederea 
minimalizării expunerii lor în afara locuințelor

• Instituțiile de Securitate Națională proiectează sisteme și aplicații de monitorizare a celor din carantină sau izolare (OM 3)

• Din 25.03.2020 ARMATA preia paza de la jandarmerie, sprijină ordinea publică, frontieră (OM 3) 37
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Considerații privind atitudinile medicilor sau asistentelor în contextul reglementarilor COVID-19 și cele generale

1. Dreptul la viață sau integritate (art. 22 alin(1) din Constituție), nu a fost restricționat prin 
instituirea stării de urgență, deci nimeni nu poate impune cuiva să-și sacrifice aceste valori.

2. Structurile de sănătate nu sunt militarizate și ca urmare nu pot interveni nici măcar sancțiuni 
legale stigmatizatoare de ”trădători”, cu toate consecințele ce decurg din acest stigmat așa cum 
apare în Codul Justiției Militare la Titlul II cap.1 art. 472-477. Stigmatizarea poate fi discutabilă 
doar pe plan moral, și profesional, dar nu juridic!

3. Instituțiile sanitare au obligația să asigure echipament individual de protecție conform Legii 
Securității și SANĂTAȚII în Muncă 319/2006 completată în acest caz de hotărâri de guvern privind 
cerințe minime (HG 1091/2006, HG 1092/2006), toate aceste acte normative fiind transpuneri 
de directive sau subdirective europene. 

4. Atitudinea corectă a medicilor ar fi aplicarea bunelor practici promovate la nivel internațional 
sub denumirea STOP WORK AUTHORITY dacă nu au echipamente și materiale de protecție 
adecvate pentru o operațiune periculoasă. 

5. La purtarea echipamentului individual de protecție trebuie promovate bunele practici 
internaționale privind conceptul că la pandemii nu există urgențe ca medicii să sară în ajutor 
neprotejați. Prima dată trebuie să se consume timp, întradevăr prețios pentru pacient, dar și mai 
prețios pentru protejarea bunului cel mai valoros care produce rezultate pozitive de înlăturare a 
pandemiei și anume CADRELE MEDICALE, ce trebuie să se echipeze adecvat.

https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/1475-recomandari-pentru-personalul-medical/file

https://ohsonline.com/Articles/2019/12/02/Stop-Work-Authority-A-Principled-Based-Approach.aspx?Page=1
https://www.osha.gov/right-to-refuse.html

Surse:

https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/1475-recomandari-pentru-personalul-medical/file
https://ohsonline.com/Articles/2019/12/02/Stop-Work-Authority-A-Principled-Based-Approach.aspx?Page=1
https://www.osha.gov/right-to-refuse.html
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-
2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf?ua=1

OMS 533/29.03.2020, cu planul aferent de măsuri la spitale 
Covid-19, ia în considerare PPE (personal protection
equipment) din recomandarea OMS (Organizația Mondială a 
sănătății) denumită Îndrumare provizorie - Interim Guidance
din 27.02.2020

1. Suspicionând că pacienții sosiți la urgențe și camera de gardă sunt infectați cu COVID-19, OCA 74533/28.03.2020 prevede 
ca măsuri de protecție corespunzătoare: limitarea la minimul necesar a timpului de contact cu pacientul, dezinfectarea 
după fiecare pacient, purtarea echipamentului de protecție adecvat (cel puțin mănuși, halat și mască chirurgicală pentru 
cei fără simptomatologie specifică COVID-19) 

2. OCA 7434/28.03.2020 – delegarea/detașarea în unități sanitare publice cu deficit major de personal a personal medical 
de specialitate, mediu sanitar, auxiliar, pers. sanitar (farmaciști, biochimiști, etc.)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf?ua=1

