Direcția de Sănătate Publică Iași
în virtutea competențelor legale vă înaintează: ”RECOMANDĂRI PENTRU
PREVENIREA APARIȚIEI FOCARELOR DE INFECȚIE CU SARS-COV-2 LA
PERSONALUL MEDICAL ȘI PACIENȚI, ÎN UNITĂȚILE SANITARE CU
PATURI ” prin adresa nr. 23519 din 21.09.2021.
Pentru prevenirea apariției focarelor de infecție cu Sars-Cov-2 la nivelul
pacienților și personalului medical vă comunicăm sub formă de recomandare
măsurile ce trebuiesc instituite la nivelul unității sanitare.
Prezentele RECOMANDĂRI vor fi implementate la nivelul tuturor secțiilor, iar
pentru o mai bună informare vor fi publicate pe site-ul spitalului.

Măsuri de prevenire ce se adresează personalului medical:
1. Respectarea circuitelor funcționale pentru zonele atât COVID cât și nonCOVID.
2. Limitarea circulației cadrelor medicale de orice categorie (medici, asistenți,
infirmiere, brancardieri) între secții aceasta fiind permisă doar în situații de
absolută necesitate.
3. Asigurarea accesului controlat în toate secțiile.
4. Evitarea staționării personalului în diverse spații închise, pentru o perioadă mai
mare de 10 minute, fără respectarea distanțării și fără portul măștii.
5. Respectarea portului corect al echipamentului de protecție în funcție de
zona/sectorul unde își desfășoară activitatea.
6. Reinstruirea privind manevrele de echipare/dezechipare la accesul/ieșirea din
zona COVID.
7. Asigurarea permanentă a echipamentului de protecție pentru personal.
8. Desemnarea responsabililor din secții cu urmărirea portului corect al
echipamentului de protecție de către personal.
9. La intrarea în tură, personalul medical va efectua obligatoriu triajul
epidemiologic, acesta constând în:
- O scurtă anamneză,
- Termometrizare obligatorie,
- Consemnarea în registru și semnarea de către cel căruia i s-a făcut triajul.
Personalul cu cele mai ușoare simptome (rinoree, cefalee, dureri musculare
sau articulare) intră în serviciu doar testat rapid. Responsabilitatea aparține
asistentului șef de secție, care în turele de după amiază și noapte va desemna un
asistent cu această atribuție.

10. Testarea rapidă obligatorie a personalului la revenirea din concediu sau după o
absență de 4-5 zile.
11. Vaccinarea personalului medical și de îngrijire care nu a primit dozele de
vaccin recomandate SAU în cazul refuzului și/sau celor la care au trecut mai mult
de 180 de zile de la infecția cu SARS-CoV-2 și nevaccinați, li se va efectua testare
rapidă la 3 zile sau RT-PCR la 7 zile, chiar și în lipsa simptomatologiei.
12. Personalului nevaccinat i se va solicita o motivare scrisă cu argumentele
deciziei personale. Aceste documente asumate de fiecare angajat nevaccinat vor fi
analizate de către membrii Comitetului Director și ai conducerii sindicatului din
unitate pentru a se depista modalitățile de convingere pentru vaccinare.
13. Acordarea unei atenții deosebite deșeurilor provenite din activitatea medicală
din secțiile COVID.

Măsuri de prevenire ce se adresează pacienților:
1. Testarea obligatorie a pacienților la internare cu test rapid Ag și după 5 zile de
staționare în spital chiar dacă nu prezintă simptomatologie specifică COVID.
Pacienților care prezintă simptomatologie specifică, ridicând suspiciunea de
infectare cu virusul SARS-CoV-2, li se va recolta test RT-PCR.
2. În limita posibilităților, recomandăm internarea cohortată a pacienților.
3. Orice caz reprezentând urgență medicală, este mai întâi rezolvată și ulterior
testată. După fiecare urgență majoră consultată, în camera de consultații se
efectuează dezinfecție terminală.
4. Interzicerea vizitelor la pacienți, cu excepția situațiilor când pacienții sunt în
fază terminală. O singură persoană poate solicita în scris acordul pentru vizitarea
pacientului, acord semnat de managerul unității, iar dacă nu e vaccinat, va face
dovada unui test rapid Ag sau PCR negativ cu 24 de ore înainte de vizita aprobată.
5. Interzicerea admiterii oricăror pachete pentru pacienți. Dacă este absolut
necesară transmiterea unui pachet, acesta va fi adus în secție de către o persoană
desemnată de conducere și care va preda pachetul la intrarea în secție, unui cadru
al acesteia.

