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SCOPUL PROCEDURII  

Toți coordonatorii de activitate didactica corespunzatori fiecarei sectii clinice, cadrele didactice care 
efectueaza stagii cu fiecare grupă de studenți precum și asistentele sefe ce efectueaza stagii cu elevii 
școlilor postliceale, sunt direct responsabili de implementarea si respectarea prezentei proceduri.  
Scopul procedurii operaționale este următorul : 
- Tinerea sub control a răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 în cadrul secțiilor clinice ale Spitalului Clinic 
Județean de Urgență ,,Sf.Spiridon,, Iasi prin prezentarea măsurilor stabilite de spital pentru protecția 
din punct de vedere epidemiologic a activității medicale. 
-  Siguranța pacienților 
-  Siguranța personalului medico-sanitar 
-  Siguranța mediului de spital. 

1.1. Riscuri identificate 

- Nerespectarea prezentei proceduri în totalitate din partea elevilor, studenților și a cadrelor didactice.  
- Creșterea numărului de cazuri COVID 19, prin transmiterea SARS-CoV-2. 
- Infectarea pacienților și a personalului. 
- Infectarea participanților la stagiile de practică. 

2. DOMENIUL DE APLICARE  

Procedura se aplică în  cadrul tuturor secțiilor clinice ale  Spitalului Clinic Judetean de Urgență  
,,Sf.Spiridon,, Iasi. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. LEGISLAŢIE PRIMARĂ  

- Legea 95/2006,republicată cu modificările si completările ulterioare 

3.2. LEGISLAŢIE SECUNDARĂ  

- Legea nr. 55/2020 – măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei Covid 19; 
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ORDIN Nr. 434/2021 - privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a 
unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă 
care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform 
clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, modificat de OMS. Nr. 753/27.05.2021. 
Ordinul M.S. nr. 446 / 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și 
acreditare a spitalelor; 
- ORDIN  Nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 
- Planul de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei COVID 19 
elaborat de UMF Iași în baza Ordin MEC și MS nr.5487/1494/2020 
- Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului; 
- ORDIN Nr. 1.761/2021 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi 
dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie 
de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 
eficienţei acestuia; 
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice; 
- ORDIN Nr. 874/2020 - privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului 
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-
CoV-2 pe durata stării de alertă; 
- ORDIN nr.3577/831/2020 - privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 
- Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) 
elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică din România, actualizat la data de 02.07.2021 – se 
poate consulta la adresa https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/2362-metodologia-de-
supraveghere-a-covid-19-actualizare-02-07-2021/file 

3.3. REGLEMENTĂRI INTERNE  

- Regulamentul de Organizare și Funcționare 
- Regulamentul intern 

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI  

4.1. DEFINIŢII ALE TERMENILOR 

Nu este cazul . 

https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/2362-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-02-07-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/2362-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-02-07-2021/file
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4.2. ABREVIERI 

EU-Uniunea Europeana  
DSP- Direcția de Sănătate Publică 
PPE – Echipament individual de protecție 

5. DESCRIEREA PROCEDURII  

Toți coordonatorii de activitate didactica corespunzatori fiecarei sectii clinice, cadrele didactice care 
efectueaza stagii cu fiecare grupă de studenți precum și asistentele sefe care efectueaza stagii cu elevii 
școlilor postliceale, sunt direct răspunzători de aplicarea prezentei proceduri operaționale prin 
comunicarea pe înțelesul tuturor studenților si elevilor a prevederilor actualei proceduri operaționale 
referitoare la accesul și participarea la stagiile de pregătire în cadrul spațiilor Spitalului Clinic Județean 
de Urgență “Sf. Spiridon” Iași în contextul pandemiei COVID-19. Sedința de instructaj se va finaliza cu 
semnătura participanților. 
Toți coordonatorii de activitate didactica corespunzatori fiecarei sectii clinice, cadrele didactice care 
efectueaza stagii cu fiecare grupă de studenți precum și asistentele sefe care efectueaza stagii cu elevii 
școlilor postliceale, se vor asigura că participantii la stagiu detin unul dintre următoarele documente :  

- Certificatul de vaccinare anti- Covid ( SCHEMA COMPLETĂ); 
- Test RT- PCR negativ, o data pe săptămână (efectuat în fiecare zi de luni) ; 
- Rezultatul negativ certificate al unui test antigen rapid, de 2 ori pe săptămână (efectuat în 

fiecare zi de marți și vineri) ; 
- Adeverință din care să rezulte că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, 

ulterioară confirmării infectării cu SARS- CoV-2 .  

Reguli generale : 

- ACCESUL (intrare – ieșire) elevilor, studenților participanți la stagii în cadru Spitalului se va face 
OBLIGATORIU (exclusiv)  prin Poarta nr. 3 (Bariera de lângă computer-tomograf) în intervalul 
orar 07:00 – 20:00, cu prezentarea obligatorie a ecusonului de identificare de culoare ALBASTRĂ 
și prezentarea carnetului de student. 

- Intrarea în Spital va fi monitorizată de doi agenți de pază, vizibil semnalizati, care vor îndruma și 
vor permite sau nu accesul în unitatea sanitară. 

- Agenții de pază se vor asigura că fiecare student/elev prezinta ECUSONUL DE IDENTIFICARE  si 
MASCĂ. 

- Studentii au obligația de a face dovada că dețin și utilizează întreg echipamentul de protecție 
necesar, care va fi procurat strict din resurse proprii: mască de protecție + 1-2 măști de rezervă 
(mască chirurgicală SAU FFP2 SAU FFP3), halat de protecție de unică folosință, bonetă, mănuși, 
botoșei și un produs antiseptic pentru dezinfecția mâinilor. Studentii de la Facultatea de 
Medicina Dentară au obligația de a face dovada că dețin VIZIERA. 
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- Prezența la stagiile de pregătire nu este posibilă în absența oricărui element din echipamentul 
de protecție obligatoriu.  

- Pentru a respecta distanțarea fizică obligatorie de cel putin 1,5 - 2  m, elevii si studenții 
participanți la stagiile de pregatire vor ocupa 1/2 din capacitatea oricărei săli de 
curs/amfiteatru, în sistemul un loc ocupat – un loc liber. 

- Este interzis în curtea spitalului sa se adune grupuri mai mari de cinci studenti si/sau elevi. 
Trebuie respectată distantarea fizică! 

- Studentul / elevul este obligat sa isi ia acasa temperatura in fiecare dimineata si sa o 
comunice sefului de grupa care efectueaza zilnic triajul clinico-epidemiologic. 

- PENTRU TOATE SECȚIILE CLINICE: Intrarea in sectia clinică la stagiile de pregătire se va coordona 
de către coordonatorul de activitate didactica, care va imparți grupa / grupele de intrare in 
sectie, luand 1/3 din  grupă  in functie de capaciatatea maximă epidemiologică a saloanelor, dar 
nu mai mult de 2 – 4 studenti in functie de suprafata salonului, si nu mai mult de 20 minute 
după care se  realizeaza rotația participantilor la stagiu cu ceilalti studenti care au participat la 
prezentari de caz in Sali de lucrari practice / amfiteatre. Studenții și elevii vor fi preluați de către  
cadrul didactic desemnat pentru grupa de studenti / asistenta șefă secție (pentru elevi) care va 
verifica triajul epidemiologic al studenților respectiv al elevilor participanți, efectuat de catre 
seful de grupa inainte de intrarea in sectia clinica prin aplicarea formularului de triaj (Anexa nr.1 
la prezenta procedura). 

- Lista de prezență va fi întocmită zilnic și va fi cuprinde: NUME, PRENUME, TEMPERATURA, AN, 
SERIE, GRUPA, UNITATE DE INVATAMANT, LOCATIE DESFASURARE STAGIU, NR.TELEFON, 
SEMNATURĂ (conform modelului Anexa nr.2 la prezenta procedura). Aceasta va fi actualizata 
zilnic de catre seful de grupa pentru studenti / respectiv asistenta sefa pentru elevi si va fi 
preluata de catre cadrul didactic corespunzator grupei in fiecare vineri, toate listele fiind 
arhivate si pastrate pana la sfarsitul semestrului pentru a fi folosite la nevoie in cadrul unei 
eventuale anchete epidemiologice.  

- PENTRU TOATE SECȚIILE CLINICE, Cadrul didactic / asistentul șef are obligația să informeze toți 
participanții la stagiile de pregatire cu privire la respectarea obligatorie a următoarelor aspecte: 

• circuitele funcționale specifice secției clinice în care își desfășoară stagiul 

• măsurile de protecție stabilite și impuse în contextul actual 

• este interzis accesul studenților și al elevilor în zona roșie a secției clinice 

• este interzisă așezarea pe paturi în saloane 

• este interzisă circulația fără motiv pe holurile spitalului 

• este interzisă creearea de grupuri, staționarea și discuțiile prelungite și zgomotoase 

• se vor respecta normele și principiile epidemiologice 

• respectarea strictă a recomandărilor personalului medico-sanitar 

• AUTODECLARAREA IMEDIATĂ a oricărui simptom de infecție respiratorie acută apărut pe 
parcursul zilei si comunicarea catre seful de grupa / asistenta sefa; 

• rămânerea la domiciliu în cazul apariției simptomelor clinice de infecție respiratorie acută și 
anunțarea medicului de familie  
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- Numărul de studenți prezenți simultan la spital în cadrul unui stagiu clinic va fi redus la maxim 
1/3 din numărul total de studenți aflați în stagiul respectiv dar cu respectarea numarului maxim 
de studenti dintr-o incapere din punct de vedere epidemiologic.  

- În cadrul sectiilor clinice vor avea acces în intervalul de timp prevăzut (7:30-15:30 – pentru 
Medicină, 7:30-19:30-pentru Medicina Dentara) doar studenții din grupa programată, în 
echipament corespunzător, cu purtare obligatorie a măștii și a echipamentului de protecție 
standard. Asigurarea măștilor de protecție și a halatelor este în responsabilitatea studenților.  

- În vestiare accesul se va face pe rând pe fracțiuni de serie si NU toata seria simultan. 
- Echiparea studenților se va face în vestiare, iar șefii de grupă/an au OBLIGATIA de a face zilnic 

un triajul epidemiologic în care să verifice existența/absența simptomelor respiratorii și a stării 
febrile, conform Anexei nr.1 și Metodologiei de triaj epidemiologic al elevilor si studentilor  la 
prezenta procedura. 

- În cadrul Sectiilor Clinice se va putea efectua în amfiteatrele /sălile  didactice disponibile, 
activitate practică on site, de tipul prezentari de caz clinic și demonstrații practice pe pacienți 
selecționați de cadrele didactice aferente grupelor; 

- Atȃt studenţii cȃt şi cadrele didactice vor respecta circuitele functionale în Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, cadrul didactic are obligația să informeze participanții 
la stagiul de pregatire cu privire la circuitele specifice sectiei clinice in care se afla și a măsurilor 
de protecție în contextul actual .  

- Studenții nu vor folosi lifturile decȃt ȋn situaţii excepţionale (persoane cu dizabilitaţi cu/fără 
ȋnsoţitor). 

- Se vor efectua instruiri periodice ale studenţilor/cursanţilor, cel puţin o dată pe săptămână 
(LUNI), de către personalul desemnat/cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de 
protecţie şi prevenţie a infectării cu SARS-CoV-2 a următoarelor tipuri de mesaje: 

- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun; 
- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane; 
- Purtaţi corect masca de protecţie. 
 
AŞA DA: 
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască; 
- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri; 
- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare; 

       - Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior; 
- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului; 
- Acoperă nasul, gura şi bărbia; 
- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale; 
- Evită să atingi masca; 
- Scoate masca apucând-o de barete; 
- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi; 
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac; 
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- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca. 
 
AŞA NU: 
- Nu folosi o mască ruptă sau umedă; 
- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie; 
- Nu purta o mască prea largă; 
- Nu atinge partea din faţă a măştii; 
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii; 
- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane; 
- Nu refolosi masca; 
- Nu schimba masca cu altă persoană; 
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. 
- Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se 
întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent, folosind şerveţele/lavete/produse 
biocide. 
- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome, precum: febră, tuse sau dificultăţi la 
respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. 
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 

Comunicarea de instrucţiuni: 
Studentul are obligaţia de a anunţa instituţia de învăţământ superior precum si seful de grupa (care 
la randul lui va anunta cadrul didactic corespunzator grupei) cu privire la absenţa sa, în următoarele 
situaţii: 
- prezintă simptome specifice; 
- a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
- este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 

 
DISPOZITII SPECIFICE PENTRU FIECARE FACULTATE CE DESFĂȘOARĂ STAGII ÎN 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ ,, SF SPIRIDON,, IAȘI. 

 FACULTATEA DE MEDICINĂ 

1. Stagiile clinice 

În funcţie de specificul și capacitatea clinicii unde se efectuează stagiul, seria de studenţi se va diviza 

în 3 subgrupe de studenti. In același interval orar (7:30-15:30), numărul de studenţi prezenţi simultan în 

clinică va fi redus la o treime. Parte din studenţii respectivi vor participa la activitatea medicală din 

saloane, cu cadrul didactic aferent, iar cealaltă parte va participa la prezentări de cazuri clinice in Sali de 

lucrari practice sau amfiteatre. De exemplu, pentru un stagiu cu durata de 3 ore, o fracţiune din seria 

de studenţi va desfașura activitate în salon, în timp ce ceilalţi studenţi din aceeași serie participă în 
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amfiteatru la prezentări de cazuri, iar după maxim 1 oră și 15 minute se inversează alocarea studenţilor 

pentru cele două modalităţi de studiu clinic. Până la intrarea în amfiteatru a celeilalte fracţiuni de 

studenţi se va realiza dezinfecţia suprafeţelor.  

- Echiparea studenţilor la stagiile clinice presupune mască de protecţie, halat și saboţi, 

studenții având un flacon cu soluţie hidro-alcoolică pentru antiseptizarea mâinilor, care vor 

fi achiziţionate de către studenti din propriile fonduri.  

- De asemenea, studenţii se vor asigura că au asupra lor 1-2 măști de protecţie de rezervă în 

cazul deteriorării măștii pe care o poartă. Echiparea studenţilor se va face în vestiarele 

existente în spital;  

- Zilnic, la intrarea în secţia de spital  se va efectua triajul epidemiologic de către seful de grupa si 
va fi verificat de catre cadrul didactic al grupei, conform Anexei nr.1 și Metodologiei de triaj 
epidemiologic al elevilor si studentilor  la prezenta procedura. 
- Studenţii care prezintă simptome respiratorii nu pot participa la stagiu. 

- La activitatea clinică nu pot participa decât studenţii grupelor programate (conform 

orarului). 

- Studentii care refuza sa se conformeze prezentei proceduri nu vor fi primiti la stagii sau 

vor fi exclusi de la stagii pentru abateri din timpul stagiului, iar situatiile de acest gen vor fi 

comunicate coordonatorului de activitate didactica. 

 

2. Gărzi 

- Participarea studenţilor la Gărzi se face conform programării efectuate de Decanatul 

Facultăţii. Este obligatorie respectarea programării și repartiţiei pentru a evita aglomerarea în secţiile 

de spital. Programarea și repartiţia studenţilor presupune 3-4 studenţi / clinică. 

- La intrarea în secţia de spital, studenţiilor li se va efectua triajul epidemiologic de către 

medicul de gardă, conform Anexei nr.1 - Fișa de triaj epidemiologic și Metodologiei de triaj 

epidemiologic al elevilor si studentilor  la prezenta procedura. 

- Studenţii care prezintă simptome respiratorii nu pot participa la stagiu gardă. 

- Echiparea studenţilor la gardă presupune mască de protecţie, halat, saboţi și un flacon cu 

soluţie hidro-alcoolică pentru dezinfecţia mâinilor care vor fi achiziţionate de către studenţi.  

- Studenţii se vor asigura că au asupra lor 1-2 măști de protecţie de rezervă în cazul 

deteriorării măștii pe care o poartă.  

- Echiparea studenţilor se va face în vestiarele existente în spital.  

- În situaţia în care un student nu poate participa, din motive obiective, la Gardă conform 

programării, va solicita în scris Decanatului Facultăţii reprogramarea sa. 
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FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 

1. Stagiile clinice 

În funcţie de specificul și capacitatea clinicii unde se efectuează stagiul, seria de studenţi se va diviza în 

3. În intervalul orar (7:30-19:30), numărul de studenţi prezenţi simultan în clinică va fi redus. Parte din 

studenţii respectivi vor participa la activitatea medicală din saloane, boxe, cabinete de medicina 

dentara etc., cu cadrul didactic aferent, iar cealaltă parte va participa la prezentări de cazuri clinice. 

simulări (în funcţie de specificul disciplinei clinice). De exemplu, pentru un stagiu cu durata de 3 ore, o 

fracţiune din seria de studenţi va desfașura activitate în clinica, în timp ce ceilalţi studenţi din aceeași 

serie vor participa în amfiteatru la prezentări de cazuri, iar după 1 oră și 15 minute se inversează 

alocarea studenţilor pentru cele două modalităţi de studiu clinic. Până la intrarea în amfiteatru a 

celeilalte fracţiuni de studenţi se va realiza dezinfecţia suprafeţelor.  

- Echiparea studenţilor la stagiile clinice presupune mască de protecţie, halat, vizieră, mănuşi, 

saboţi și un flacon cu soluţie hidro-alcoolică pentru dezinfecţia mâinilor care vor fi 

achiziţionate de către studenţi. De asemenea, studenţii se vor asigura că au asupra lor 1-2 

măști de protecţie de rezervă pentru cazul deteriorării măștii pe care o poartă. Echiparea 

studenţilor se va face în vestiarele existente în spital.  

- La activitatea clinică nu pot participa decât studenţii grupelor programate (conform 

orarului). 

RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA MĂȘTILOR ÎN SPITAL ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI ACTUALE DE 
CIRCULAȚIE A NOULUI CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ȘI A VIRUSULUI GRIPAL 

Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și limitare pentru răspândirea infecțiilor 
respiratorii acute, inclusiv cele determinate de noul coronavirus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei 
măști ca măsură de prevenție nu este suficientă pentru a asigura un nivel rezonabil de protecție. 
Folosirea măștii trebuie asociată obligatoriu cu igiena adecvată a mâinilor, păstrarea distanței, evitarea 
aglomerațiilor, etc. Fiecare participant la stagiile de pregătire își va asigura echipamentul de protecție 
din resurse proprii. Masca de protecție va acoperi obligatoriu gura și nasul și va fi purtată pe tot 
parcursul stagiului de pregătire. Se va evita scoaterea și repunerea măștii de mai multe ori și păstrarea 
inadecvată a acesteia. 
 
COMPORTAMENTUL ÎN COMUNITATE 
Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui: 

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

- să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu simptome respiratorii 
- (tuse, strănut); 
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- să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun și să se dezinfecteze cu antiseptic pe bază de 
alcool; 

- să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau să-și acopere nasul și 
ura în timpul tusei și strănutului cu un șervetel de unică folosință, urmată de aruncarea acestuia 
după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a mainilor cu apă și săpun; 
- să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor. 

 
REGULI DE UTILIZARE A MĂȘTILOR 
Utilizarea și eliminarea corespunzătoare a măștii reprezintă una din măsurile eficiente pentru a limita 
transmiterea noului coronavirus. 
În acest sens trebuie respectați următorii pași: 
Să aplicați corect masca prin fixarea părții cu fir metalic la nivelul nasului. 
În timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea repetată a măștii; 
Să îndepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci îndepărtați snururile din 
spate), acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și săpun; 
Să nu reutilizați măștile de unică folosință. 
Măștile cu pânză (de ex. din bumbac sau tifon) nu sunt recomandate în timpul prezenței în spital. 

5.1. INDICATORI DE EFICIENȚĂ ȘI EFICACITATE 

- Rata de contaminare / infectare în rândul participanților la stagii  – 0 % 
- Instruirea periodică (săptămânală) efectuată – 100 % 
- Număr disfuncționalități constatate - 0 

6. RESPONSABILITĂȚI 

6.1. MANAGER 
Avizează și aprobă prezenta procedură. 
6.2. Director Medical 
Urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei proceduri 
6.3. Director de Îngrijiri  
Participă la verificarea inopinantă a respectării prezentei proceduri 
6.4. Asistent Șef 
Răspunde de modul de aplicare a prezentei proceduri . 
Prelucrează prezenta procedură operaţională cu persoanele vizate (elevi), întocmeşte proces verbal de 
prelucrare cu semnătură de luare la cunoştinţă. 
6.5. Medicul şef  SPIAAM 
Delegă responsabilităţi personalului din subordine în vederea verificării respectării  prezentei proceduri 
Participă la verificarea inopinantă a respectării prezentei proceduri si completeaza Anexa nr. 3 (Fișa de 
identificare și evidențiere a disfuncționalităților). 
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6.6. Medicul şef de secţie  
Supraveghează, verifică și răspunde de modul în care se aplică prezenta procedura. 
6.7. Medicul de garda 
Aplică prezenta procedura 
6.8. Asistentul medical 
Supraveghează, atenționeză și verifică modul în care se aplică prezenta procedura. 
6.9. Cadrul didactic   
Răspunde de modul de aplicare a prezentei proceduri. 
Prelucrează prezenta procedură operaţională cu persoanele vizate (student, elevi). 
Întocmeşte proces verbal de prelucrare cu semnătură de luare la cunoştinţă. 

7. ANEXE, INREGISTRARI 

ANEXA NR. 1 – FIȘA DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR, STUDENȚILOR ȘI REZIDENȚILOR  
METODOLOGIA DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR, STUDENȚILOR ȘI REZIDENȚILOR  
ANEXA NR. 2 -  MODEL FISA DE PREZENȚĂ  
ANEXA NR. 3 -  FIȘĂ DE IDENTIFICARE ȘI EVIDENȚIERE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR   
     

  ANEXA NR. 1  

TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC AL STUDENȚILOR VA FI REALIZAT DE CĂTRE CADRUL DIDACTIC – MEDIC, IAR TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC AL 
ELEVILOR DE CĂTRE ASISTENTUL ȘEF.  
 

FIȘA DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR  

Ed.1/Rev.2/27.09.2021 

 
        DATA  ...../..../2021 

 
Subsemnatul.........................................................................................................................................identificat cu C.I: 
seria.....nr...................,elev/student...........................................................................................al.......................................
...................................................................................................................................................nr.telefon ......................., 
declar pe propria răspundere și în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal referitoare la ”Falsul în declarații” și art. 352 privind 
”Zădărnicirea  combaterii  bolilor”, 352^ 1 privind ,,omisiunea persoanei de a divulga cadrele medicale sau altor persoane dintre cele prevazute la art 
175 sau a unei unități in care acestea isi desfășoară activitatea unele informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoană 

infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepseșlte cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă,, următoarele:  

 

Tuse                                                      DA □     NU □      

Febră                                                                          DA □     NU □      

Dureri în gât                                                                       DA □     NU □      
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Dificultăți respiratorii (scurtarea respirației)                                                       DA □     NU □      

Cefalee DA □     NU □      

Evaluare Gust – prezență DA □     NU □      

Evaluare Miros – prezență DA □     NU □      

 
1. Ați călătorit în ultimele 14 de zile în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19?  

DA □     NU □ 
2. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane recent diagnosticate cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție 

cu COVID-19? 
DA □   (precizați numărul de zile scurse de la contact: ….......zile și detaliați contextul cu accent pe  
 
trasabilitatea si durata contactului) .................................................................................................. 
NU □ 

Menționez ca dacă starea mea actuală se modifică, voi anunța telefonic în termen de 24 de ore orice modificare a celor de mai sus, cadrul didactic (prin 

șeful de grupă) care are obligația de a anunța imediat medicul șef de secție și serviciul SPIAAM al Spitalului .   
Semnătura 

 

........................ 
(nume/prenume în clar și semnătura) 

 
*Notă: În mod obligatoriu solicitantul trebuie să semneze olograf declarația și să o dateze.  
              Datele cu caracter personal sunt prelucrate strict in scopul enunțat în document.  

METODOLOGIA DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR  

  

Ed.1/Rev.2/27.09.2021 

 

 
        DATA     
...../..../2021 

 

Subsemnatul......................................................................................................................................... 
 
Identificat cu C.I: seria.....nr..................., 
elev/student...........................................................................................al...........................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 
nr. telefon ...............................,declar pe propria răspundere și în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul  Penal 
referitoare la ”Falsul în declarații” și art. 352 privind ”Zădărnicirea  combaterii  bolilor”, 352^ 1 privind ,,omisiunea 
persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevazute la art 175 sau a unei unități in care 
acestea isi desfășoară activitatea unele informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o 
persoană infectată cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă,, 
următoarele:  
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Tuse                                                      DA □     NU □      

Febră                                                                          DA □     NU □      

Dureri în gât                                                                       DA □     NU □      

Dificultăți respiratorii (scurtarea respirației)                                                       DA □     NU □      

Cefalee DA □     NU □      

Evaluare Gust – prezență DA □     NU □      

Evaluare Miros – prezență DA □     NU □      

 
3. Ați călătorit în ultimele 14 de zile în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19?  

DA □     NU □ 
 

4. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane recent diagnosticate cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție 
cu COVID-19? 

 
DA □   (precizați numărul de zile scurse de la contact: ….......zile și detaliați contextul cu accent pe trasabilitatea si 
durata contactului) .......................................................................................................................................................... 
   
NU □ 
 
Contactul apropiat este definit conform  Definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus 
(COVID-19) actualizate 02.07.2021 pe site-ul https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-
medico-sanitar/1982-metodologia-de-supraveghere-a-covid-19-actualizare-02-07-2021 (se actualizează periodic):  
 

Criterii epidemiologice 

Cel putin unul dintre urmatoarele: 

- contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 in perioada de 14 zile anterioara datei debutului; 

- rezident sau personal al unei institutii pentru ingrijirea persoanelor vulnerabile in perioada de 14 zile anterioara datei 

debutului, institutie in care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmata. 

Clasificarea cazurilor 

A. Caz posibil 
Orice persoana care intruneste criteriile clinice 

B. Caz probabil 

Orice persoana care întruneste criteriile clinice si care are legatura epidemiologica cu un caz confirmat 

SAU 

Orice persoana care intruneste criteriile de diagnostic imagistic 
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C. Caz confirmat 
Orice persoana care intruneste criteriile de laborator 

Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru toate cazurile posibile. 

Contactul direct este definit ca: 

- Persoana care locuieste in aceeasi gospodàrie cu un pacient cu COVID-19; 

- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mâna fară igiena ulterioara a 
mâinilor); 

- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex. in timpul tusei, 
atingerea unor batiste cu màna neprotejata de manusa); 

- Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanza mai mică de 2 m și cu o durata de 
minimum 15 minute; 

- Persoana care s-a aflat in aceeasi incăpere (ex. sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de 
COVlD-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m; 

-        Persoană din randul personalului medico-sanitar sau alta persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-
19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fară 
portul corect al echipamentului de protectie. 

Legatura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului. 

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator si a respectat distantarea fizica NU ESTE 
CONSIDERATA CONTACT DIRECT. 

Definitiile de caz COVID-19 asociat asistentei medicale (IAAM) 

Sursa SARS-CoV-2: asociata asistentei medicale versus transmisa comunitar 
Clasificarea cazurilor de COVID-19 ca infectii asociate asistentei medicale trebuie sa tina cont de perioadele de 

incubatie cunoscute la acest, respectiv numarul de zile pana la debutul simptomelor, sau pana la testul de laborator pozitiv 
(indiferent care este primul), după admiterea intr-o unitate sanitară (în ziua 1), evaluarea sursei, prevalenta COVID-19 în 
institutie/sectie, contactul cu cazuri cunoscute din comunitate sau din unitatea medicala, precum si orice alte date care 
indică în mod plauzibil sursa infectiei. 

În acest sens putem avea următoarele situații: 
Caz COVID-19 internat, cu sursa in comunitate: 

- Simptomele prezente la internare sau cu debut in ziua 1 sau 2 după admitere; 

- Debutul simptomelor in zilele 3-7 si o suspiciune puternică de transmitere in comunitate 
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Caz COVID-19 internat, cu sursă nedeterminată: 

- Debutul simptomelor in ziua 3-7 după admitere, cu informatii insuficiente cu privire la sursa de virus pentru a-l 
aloca la o altă categorie 

Caz COVID-19 internat, cu sursă probabilă in spital: 

- Debutul simptomelor începând cu a 8-a -14-a zi de la internare 

- Debutul simptomelor in ziua 3-7 si o suspiciune puternică de transmitere a virusului prin asistenta medicala 
acordată 

Caz COVID-19 internat in spital, cu sursa in spital 

- Debutul simptomelor in ziua >14 după internare 

Exista si situatia in care apar simptome caracteristice COVID-19 care debuteaza intr-un interval de 14 zile de la 
externarea dintr-o unitate sanitara (de exemplu, reinternare), situatie in care sursa de virus poate fi comunitara sau 
nedeterminata. In acesta situatie evaluarea finala trebuie sa tina cont de paticularitatile cazului. 
Notă: 

Aceste definitii nu se pot aplica in situatia COVID-19 la personalul medico-sanitar. 

Clasificarea sursei de virus in rândul personalului medico-sanitar recunoaste aceleasi categorii, dar trebuie sa se 
bazeze pe o evaluare individuală a fiecarui caz privind probabilitatea expunerii la cazurile de COVID-19 in cadrul asistentei 
medicale acordate in unitatea sanitara, respectiv in comunitate. 

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU 
ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT. 
 
Menționez ca dacă starea mea actuală se modifică, voi anunța telefonic în termen de 24 de ore orice modificare 

a celor de mai sus, medicul coordonator (prin șeful de grupă) care are obligația de a anunța imediat medicul șef de secție 
și serviciul SPIAAM al Spitalului .   
 

                                                                                    Semnătura 
 

........................ 
(nume/prenume în clar și semnătura) 

 
 
 

*Notă: În mod obligatoriu solicitantul trebuie să semneze olograf declarația și să o dateze.   
              Datele cu caracter personal sunt prelucrate strict in scopul enunțat în document.  
 

                                                                                                                   



  ANEXA NR. 2 -   FISA DE PREZENȚĂ LA STAGIU în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgență ,, Sf Spiridon,, Iasi.                                        
CADRU  DIDACTIC___________________________________________________________DATA ___________________ 

Nume Prenume An Serie 
Grupa 

Temp. 

(C) 

Nr. telefon Unitate de 
învațământ 

 

Sectia Clinica Locația 
desfășurare a  
stagiului de 

pregătire 

Semnătura 
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ANEXA NR. 3 

FIȘĂ DE IDENTIFICARE ȘI EVIDENȚIERE A DISFUNCȚIONALITĂȚILOR                                                                                                                                                          

 

Cadru didactic  verificat:.....................................................................................  

Întocmitde : ...........................................................................................................                               

Reprezentantul spitalului: .....................................................................................           

Data:....................... 

I. Descrierea situației: 

 

 

II. Constatări: 

 

 

III. Cauze: 

 

 

IV. Consecințe: 

 

 

V. Recomandări: 

 

 

 

VI. Remediere*             DA                                                  Data:.......................  

 

*dacă se rezolvă în timpul vizitei de verificare  
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LISTA DE DIFUZARE 

Nr. 
ex. 

Compartiment Nume și prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

Data 
retragerii 

Semnătura 

1. Secția Medicină 
Internă I 

Conf. Univ. Dr. 
Antohe Ileana 

    

2. Secția Medicină 
Internă II 

Prof. Univ. Dr. 
Șorodoc Laurențiu 

    

3. Secția Medicină 
Internă III 

Prof. Univ. Dr. Rezuș 
Ciprian 

    

4. Secția 
Gastroenterologie 
I 

Prof. Univ. Dr. Toader 
Elena 

    

5. Secția 
Gastroenterologie 
II 

Prof. Univ. Dr. Trifan 
Anca Victorița 

    

6. Secția Cardiologie Prof. Univ. Dr. Petriș 
Antoniu Octavian 

    

7. Secția Chirurgie 
generală I 

Conf. Univ. Dr. Dănilă 
Nicolae 

    

8. Secția Chirurgie 
generală II 

Prof. Univ. Dr. 
Lupașcu Cristian 
Dumitru 

    

9. Secția Chirurgie 
generală III 

Conf. Univ. Dr. 
Ionescu Lidia 

    

10. Secția Chirurgie 
generală IV 

Prof. Univ. Dr. 
Grigorovici Alexandru 

    

11. Secția 
Dermatovenerolo
gie 

Prof. Univ. Dr. 
Gheucă-Solovăstru 
Laura 

    

12. Secția 
Endocrinologie 

Conf. Univ. Dr. Preda 
Cristina 

    

13. Secția 
Hematologie 

Conf. Dr. Bădulescu 
Oana-Viola 

    

14. Secția 
Imunologie-
Alergologie 

Dr. Cristina Rotaru     

15. Secția Chirurgie 
Vasculară 

Prof. Univ. Dr. Popa 
Radu Florin 
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16. Secția O.R.L. Prof. Univ. Dr. 
Cobzeanu Mihail - 
Dan 

    

17. Secția O.M.F. Prof. Univ. Dr. 
Popescu Eugenia 

    

18. Secția 
Oftalmologie 

Prof. Univ. Dr. 
Bogdănici  Camelia 
Margareta 

    

19. UPU Prof. Univ. Dr. 
Cimpoeșu Diana 

    

20. Secția Diabet, 
Nutriție și boli 
metabolice 

Conf. Dr. Botnariu 
Eosefina Gina 

    

21. Secția clinică Chir. 
plastică, 
microchir. 
reconstructivă 

Șef Lucr. Dr. Perțea 
Mihaela 

    

22. Secția clinică ATI Șef Lucr. Dr. Blaj 
Mihaela 

    

23. Secția clinică 
Ortopedie 
traumatologie 

Prof. Univ. Dr. Alexa 
Ovidiu 

    

24 Laboratorul de 
analiza medicale  

Dr. Loredana Hurjui     

25 Laborator imuno-
genetică 

Prof Dr. Cianga Petru     

26 Laborator 
Medicină 
Nucleara  

Prof dr. Cipriana 
Ștefănescu 

    

27 Laborator de 
Radiologie  

Conf. dr. Gheorghe 
Liliana  

    

28 Serviciul de 
Anatomie 
Patologica si 
Prosectură 

Prof. Dr. Delia 
Ciobanu 

    



 

 

 


