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Definitiile de caz pentru infectia cu sars-cov 2

• Definițiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus
• (COVID-19) 
•

• Caz suspect
•

• 1. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea
frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic  

•

• SAU 
•

• 2. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea
frecvenței respiratorii) ŞI fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic ŞI cu istoric de călătorie internațională, în perioada de 
14 zile anterioare datei debutului

•

• SAU 
•

• 3. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (creșterea
frecvenței respiratorii)  ŞI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului

•

• SAU 
•

• 4. Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic 
•

• SAU 
•

• 5. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ŞI tuse ŞI dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii) ŞI 
care necesită spitalizare peste noapte) fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic 

•



Definitiile de caz pentru infectia cu sars-cov 2

• Contactul apropiat este definit ca:
•

• Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19; 
•

• Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor); 
•

• Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna
neprotejată de mănușă); 

•

• Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute; 
•

• Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum
15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m; 

•

• Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul
personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție*; 

•

• *Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de îngrijire acordată NU  ESTE CONSIDERAT CONTACT 
APROPIAT. 

•

• Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului cazului index. 
• Caz confirmat
•

• O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele şi simptomele clinice. 
•



Masuri de prevenire

• Măsuri de prevenire în contextul COVID-19  
• Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV- 2 este transmis de la om la om prin contact direct 

și prin picături Fluge. Persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact 
direct cu un pacient cu COVID-19 sau care au grijă de pacienții cu COVID-19. 

• Măsurile de prevenire și limitare sunt esențiale atât în domeniul asistenței medicale, cât și în cel al 
comunității. Cele mai eficiente măsuri preventive pentru comunitate includ: 

• efectuarea frecventă a igienei mâinilor cu o soluție hidro-alcoolică prin frecare în cazul în care 
mâinile nu sunt vizibil murdare sau cu apă și săpun în cazul în care mâinile sunt murdare; evitarea
atingerii ochilor, nasului și gurii; 

• practicarea igienei respiratorii prin tuse sau strănut în plica cotului sau într-o batistă cu aruncarea
imediată a acesteia;  

• purtarea unei măști dacă aveți simptome respiratorii și efectuarea igienei mâinilor după
îndepărtarea măștii; 

• menținerea distanței sociale (minim 1 m) de la persoanele cu simptome respiratorii. 
• Personalul medical trebuie să ia măsuri de precauție suplimentare pentru a se proteja și a preveni

transmiterea în timpul îngrijirilor medicale. Măsurile de precauție care trebuie puse în aplicare de 
către personalul medical care îngrijesc pacienții cu COVID-19 includ utilizarea PPE în mod 
corespunzător; acest lucru implică atât selectarea PPE  adecvat cât și echiparea și dezechiparea
corespunzătoare a acestuia. 



Recomandari de utilizare optima a echipamentului de protectie

Recomandari de utilizare optima a PPE disponibil. 

Având în vedere deficitul global de PPE, următoarele strategii pot facilita utilizarea optimă a PPE 

• Minimizarea necesitatii PPE

• Utilizarea corecta a PPE 

• Coordonarea aprovizionarii PPE

• Utilizarea optima a PPE disponibil

Minimizarea necesității de PPE

• Următoarele intervenții pot minimiza necesitatea PPE, protejând în același timp personalul medical și alte persoane
împotriva expunerii la virusul SARS-CoV-2 în cadrul asistenței medicale. 

• Restricționați personalul medical să intre în camerele pacienților COVID-19 dacă nu sunt implicați în îngrijire directă. Luați în
considerare gruparea activităților astfel încât să minimizați numărul de persoane introduse (de exemplu, verificați semnele
vitale în timpul administrării medicamentelor sau livrați alimentele în timp ce se efectuează și alte îngrijiri) și planificați ce
activități vor fi efectuate la marginea patului. 

• În mod ideal, vizitatorii nu  vor fi permiși,  dar dacă acest lucru nu  este posibil, se va restricționa numărul de  vizitatori în
zonele de izolare a pacienților cu COVID-19; restricționarea timpului pe vizită; și oferiți instrucțiuni clare privind modul de 
echipare și dezechipare a PPE  cât și a modului de efectuare a igienei mâinilor astfel încât vizitatorii să evite
autocontaminarea .



Recomandari de utilizare optima a echipamentului de protectie

• PPE trebuie utilizat pe baza riscului de expunere (ex. tipul de activitate) și a dinamicii de transmitere
a agentului patogen (ex. contact, picături sau aerosoli). Utilizarea exagerată a PPE va avea un impact 
suplimentar asupra penuriei de aprovizionare. Prin vizualizarea următoarelor recomandări se poate
asigura utilizarea rațională a PPE. 

• Tipul de PPE utilizat atunci când se oferă îngrijiri pacienților cu COVID-19, va varia în funcție de 
situație, personalul sanitar și activitatea desfășurată

• Personalul medical implicat în îngrijirea directă a pacienților trebuie să utilizeze următoarele
• PPE: halate, mănuși, mască și protecție oculară (ochelari de protecție sau scut facial). 
• În mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli (ex. intubare, ventilație noninvazivă, 

traheostomie, resuscitare cardiopulmonară, ventilație manuală înainte de intubare, bronhoscopie) 
personalul medical trebuie să utilizeze protecție, mănuși și halate; de asemenea, se vor utiliza
șorțuri impermeabile, în cazul în care combinezoanele/halatele nu sunt impermeabile. 

• Aparatele respiratorii (ex. N95, FFP2 standard sau echivalent) au fost utilizate pentru o perioadă
îndelungată în timpul urgențelor anterioare de sănătate publică care au implicat boli respiratorii
acute, atunci când PPE nu erau disponibile în cantități suficiente . Aceasta se referă la purtarea
aceluiași aparat respirator în timp ce au grijă de mai mulți pacienți care au același diagnostic fără a-l 
scoate, iar dovezile indică faptul că aparatele respiratorii își mențin protecția atunci când sunt
utilizate pentru perioade lungi de timp. Cu toate acestea, utilizarea unui aparat respirator timp de 
mai mult de 4 ore poate duce la disconfort și trebuie evitată. 

• Pentru persoanele asimptomaticese recomandă purtarea măști de nici un tip. 



• Cabinet de consultatie
• Personal medical
Examinarea fizica a pacientului cu simptome respiratorii

• Masca simpla

• Halat de unica folosinta

• Manusi

• Protectie oculara

• Personal medical
Examinarea fizica a pacientului fara simptome respiratorii

• Echipament individual de protectie conform precautiunilor universale standard si a evaluarii riscului

• Pacienti cu simptomatologie respiratorie
Orice activitate : Masca simpla

Pacienti fara simptomatologie respiratorie
Orice activitate: Nu necesita echipament individual de protectie

Recomandari de utilizare a PPE



Recomandari de utilizare a PPE

• Cabinet de consultatie
- Ingrijitoare de curatenie

Intre consultatii si dupa examinarea pacientilor cu simptome respiratorii

• Masca simpla

• Halat de unica folosinta

• Manusi menajere

• Protectie oculara (daca exista risc de stropire cu materie organica sau
chimica) 

• Ghete / papuci de spital inchisi in fata



Recomandari de utilizare a PPE

• Sala de asteptare

Pacienti cu simptomatologie respiratorie

Orice activitate: 

• Masca simpla

• Izolati imediat pacientul in camera de izolare sau intr-o zona separata de 
sala de asteptare. Daca acest lucru nu este posibil, asigurati o distanta de 
cel putin 1 m de respectivul pacient

Pacienti fara simptomatologie respiratorie

Orice activitate :

Nu necesita echipament individual de protectie

Zona administrativa

Nu necesita echipament individual de protectie



RECOMANDARILE COMISIE DE DERMATOVENEROLOGIE IN CONTEXTUL 
PANDEMIEI COVID-19 

• In cazul utilizarii dermatoscopului sau videodermatoscopului aceastea se 
vor dezinfecta dupa fiecare consult cu solutii adecvate conform normelor. 

• Se recomanda ca operatiile chirurgicale, interventiile laser, 
electrocauterizarile, radiofrecventa, procedurile dermatocosmetice, 
injectarile etc. sa fie reprogramate daca nu sunt urgente medicale. In cazul
in care unele sunt absolut necesare este obligatoriu sa se asigure toate
masurile de protectie (pentru personalul medical si pentru pacient) si
ulterior de dezinfectie necesara. In plus, sala de interventii va fi strelizilata
conform recomandărilor în vigoare. 

• In sala de asteptare trebuie asigurata distantarea sociala prin semne
vizibile sau distantarea scaunelor. 






