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Abrevieri
CDC

Centrul Statelor Unite pentru Prevenirea și Controlul Bolilor

CoV

Coronavirusuri

COVID-19

boala coronavirus 2019

HEPA

aer cu particule de înaltă eficiență

IPC

prevenirea și controlul infecției

MERS-CoV

sindromul respirator din Orientul Mijlociu

nCoV

noul coronavirus

NIOSH

Institutul Național pentru Siguranța și Sănătatea Muncii/Ocupațională

PCR

reacție în lanț a polimerazei

PPE

echipament individual de protecție

SARI

infecție respiratorie acută severă

SARS-CoV

sindromul respirator acut sever coronavirus

SARS-CoV2

sindromul respirator acut sever coronavirus 2

UV

ultraviolete

UVGI

iradiere germicidă cu ultraviolete

WHO

World Health Organization – OMS (Organizația Mondială a Sănătății)
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Triajul pacienților în unitățile medicale
Spitalele și alte unități medicale joacă un rol primordial în intervenția la nivel național și local în
situații de urgență cum este epidemia de COVID-19. Acest document oferă informații despre
modul în care aceste unități își pot îndeplini acest rol (28).
În scopul anticipării, identificării timpurii și asigurării izolării, de la apariția bolii până la etapa de
transmitere localizată, se recomandă următoarele:
• Elaborarea unui sistem adecvat de triaj a pacienților la toate nivelurile sistemului național
de sănătate care să permită identificarea timpurie a eventualelor persoanelor suspecte de
infectare. Acest sistem trebuie să cuprindă capacități de izolare temporară, personal calificat,
protocoalele și toate materialele și echipamentele necesare.
• Desemnarea unităților medicale care pot asigura nivelul adecvat de îngrijire și care vor fi cel
mai probabil spitalele ce dispun de unități de terapie intensivă, și stabilirea măsurilor corecte
de PCI (prevenire și control al infectării) și tehnice.
• Definirea unui sistem clar de trimitere a cazurilor suspecte sau confirmate către medicul
de specialitate cu ambulanțele dedicate, pentru a facilita trimiterile de la unitățile medicale
primare către unitățile identificate de tratament specializat.
• Elaborarea unui plan de control și reducere a cazurilor de îmbolnăvire.
• Această secțiune cuprinde sfaturi practice, recomandări, instrucțiuni tehnice și cerințele
minime pentru crearea și funcționarea unei săli de așteptare specifice de triaj SARI, inclusiv
standardele necesare pentru reamenajarea unei clădiri existente ca unitate de triaj SARI.

Identificarea, selecția și monitorizarea secțiilor de triaj
Alegerea amplasamentului pentru secția de triaj poate genera probleme ulterioare cum ar fi
infiltrațiile, drenajul, accesul, extinderea și internarea pacienților. Alegeți cu mare atenție și
fără grabă amplasamentul, având în vedere în primul rând criteriul adecvării și evitați să alegeți
primul amplasament care poate fi disponibil.
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Este important să se cunoască fluxul zilnic mediu de pacienți pentru a stabili dimensionarea
corectă a sălii de așteptare și pentru a evita supra-aglomerarea, chiar și în perioada de vârf
zilnică, întrucât aceasta ar putea spori riscul de răspândire a infecțiilor nosocomiale.

Criteriul amplasării
• Asigurați-vă că sala de așteptare se află în imediata apropiere a intrării principale în unitatea
medicală, pentru a asigura intrarea centralizată a tuturor pacienților.
• Asigurați accesul corespunzător pentru pacienți, vizitatori și personal, în condiții de securitate.
• Încercați să asigurați un flux unidirecțional al tuturor pacienților și vizitatorilor care pătrund
în unitatea medicală.
• Evitați zonele inundabile și alegeți un amplasament care să fie la cel puțin 30 de metri distanță
de râuri sau alte acumulări de apă.

Caracteristici ale terenului
• Asigurați-vă că terenul este plat și nivelat.
• Asigurați-vă că terenul este stabil din punct de vedere geologic și consolidat, de preferat fără
materiale organice sau sol pietros.
• Asigurați-vă că excavațiile se pot face ușor, că nu există pericol de alunecare a terenului și că
acesta are capacitatea adecvată de drenaj.
• Evitați zonele a căror pânză freatică este aproape de suprafață.
• Asigurați-vă că amplasamentul este dimensionat corect pentru a permite ulterior extinderea
sălii de așteptare și a zonei de triaj pacienți, dacă va fi cazul.

Caracteristici meteorologice
• Evaluați atent fenomenele atmosferice sezoniere ce pot afecta construcția (de exemplu,
perioade ploioase/secetoase). Asigurați-vă că proiectul poate fi adaptat astfel încât să facă
față tuturor condițiilor climaterice.
• Luați în considerare vânturile specifice zonei pentru a asigura controlul evacuării fumului și
mirosurilor.
• Luați în considerare poziția soarelui pentru a asigura zone adecvate de umbrire.
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Resurse existente
• Luați în considerare utilizarea unor clădiri deja existente sau a secțiilor neutilizate din clădirile
existente.
• Evaluați resursele de apă din zonă, o atenție sporită fiind acordată analizei capacității, calității
și disponibilității resurselor de apă.
• Dacă este posibil, asigurați-vă că există opțiunea racordării la serviciile locale de alimentare cu
apă, electricitate și comunicații.

Principiile unui proiect de bază pentru secția de triaj
Proiectul propus se bazează pe caracteristicile standard ale unei secții de triaj pacienți, dotate
cu sisteme și echipamente adecvate de ventilație și de prevenire și control al infectării. Acest
proiect pleacă de la următoarele premise:
• Sunt disponibile protocoalele pentru triajul pacienților (inclusiv stabilirea zonelor de triaj) și
pentru traficul pacienților în interiorul și în vecinătatea unității spitalicești.
• Este asigurat personalul necesar pentru zonele din spital nou desemnate, cum ar fi noua
zonă de triaj și camera de izolare.
• Spitalul utilizează criterii de triaj care permit internarea pacienților în stare critică și a pacienților
tratabili infectați cu coronavirus. În unele cazuri, autoritățile competente pot solicita punerea
la dispoziție a unei unități medicale care să ofere servicii medicale pacienților neinfectați cu
coronavirus și care să trimită pacienții infectați cu coronavirus spre alte unități.
• Acest document propune diverse abordări structurale pentru crearea unei săli de așteptare și
a unei zone de triaj adaptate special pentru COVID-19 în următoarele situații:
• Clădire nouă, din beton, sau structură semi-permanentă; standardul propus în cadrul acestui
capital poate fi utilizat și pentru reamenajarea clădirilor existente.
• Cort mare (> 100 m2), după modelul celor utilizate pentru situații de urgență în cadrul
acțiunilor umanitare, de către instituții și agențiile Națiunilor Unite pentru stabilirea unor
depozite și adăposturi de mare capacitate.
• Corturi standard (aprox. 45 m2), după modelul celor utilizate pentru situații de urgență în
cadrul acțiunilor umanitare și de către instituții și agențiile Națiunilor Unite.
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Triajul în unități medicale noi
Triajul este împărțită în două zone distincte, una pentru personal și una pentru pacienți (Figurile
17–19). Este obligatorie asigurare unei distanțe de 2 m între zona personalului și cea destinată
pacienților1. Pentru separare se poate utiliza un paravan dublu sau o barieră de plexiglas. Se
vor asigura puncte de spălare a mâinilor (cu apă și săpun) pentru pacienți și personal.
Clădirea de triaj poate fi o structură temporară, o clădire existentă reamenajată sau un cort
simplu (a se vedea Anexa 16). Trebuie asigurate ventilarea naturală și diluarea aerului evacuat.
De notat că membrii personalul medical nu trebuie să poarte măști în zona de triaj, cu excepția
cazului în care intră în contact cu pacienții.

Figura 17. Zona de triaj într-un centru de tratament al infecțiilor respiratorii acute severe
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Figura 18. Servicii și facilități în zona de triaj a unui centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

Figura 19. Fluxul de pacienți din zona de triaj a unui centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă
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Sala de așteptare
Sala de așteptare va fi echipată cu cabine individuale deschise pe ambele părți pentru a
asigura ventilarea naturală corespunzătoare. Fiecare cabină trebuie să fie identificată și
etichetată clar pentru a evita erorile și a facilita fluxul pacienților. Cabinele trebuie curățate și
dezinfectate după fiecare pacient pentru a evita răspândirea infecțiilor nosocomiale. Dacă nu
sunt disponibile cabine individuale, se va asigura o distanță de cel puțin 2 m între pacienți2.

Camera de izolare
Camera de izolare este o zonă temporară dedicată persoanelor suspecte de infectare cu
coronavirus, în așteptarea deplasării cu ambulanța sau trimiterii către altă unitate. Dacă nu
există capacități de asigurare a izolării, o ambulanță va fi staționată în apropierea zonei de
triaj pentru a permite deplasarea rapidă către unitatea corespunzătoare.
Dacă este necesar, se pot preleva probe în camera de izolare temporară.

Sursa documentului:
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Stabilirea unei zone de triaj
în interiorul unui cort
În absența unei clădiri deja existente care să poată fi reamenajată sau în cazul în care este
nevoie de amenajarea unei zone de triaj cât mai urgent, se poate recurge la instalarea unui cort
– instalarea este mai rapidă decât construirea unei structuri semi-permanente și mai ieftină
decât edificarea unei construcții din beton. Respectarea tuturor cerințelor PCI referitoare la
distanța dintre pacienți și fluxul adecvat de persoane este esențială.

Ieșire pentru cazurile suspecte
(unitate de izolare sau ambulanță
pentru trimiterea la altă unitate)

Suprafață transparentă
(sau 2 metri distanță)

Intrare personal
Cabină individuală

Triaj personal
medical
Triaj
pacienți
Intrare pacienți

Ieșire înspre
unitatea sanitară

Sală de așteptare

Deschidere pentru
ventilație naturală

Figura 20. Exemplu de sală de așteptare și zonă de triaj în interiorul unui cort cu suprafața de peste 100 m2
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Figura 21. Exemplu de zonă de triaj (pacienți) în interiorul unui cort cu suprafața de peste 100 m2

Figurile 20 și 21 ilustrează modul în care poate fi utilizat un cort pentru instalarea unei săli de
așteptare și unei zone de triaj. Dacă nu există un cort unic cu o suprafață mai mare de 100
m2, atunci se pot utiliza mai multe corturi mai mici, iar sala de așteptare poate fi instalată
în spațiul dintre acestea, în funcție de nevoile specifice. Luați în considerare instalarea unor
puncte pentru spălarea mâinilor la intrările și ieșirile pentru pacienți și personalul medical. Vor
fi puse la dispoziție toalete speciale pentru pacienți și puncte de spălare a mâinilor în sala de
așteptare.
În țările cu climă rece este posibilă înlocuirea ventilației naturale cu un sistem mecanic sau
hibrid dotat să asigure tratarea specifică a aerului evacuat sau cu un sistem portabil de filtrare
a aerului, dimensionat în funcție de capacitatea sălii de așteptare (flux de aer 60 l/s/persoană).

Sursa documentului:
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Figura 22. Exemplu de sală de așteptare și zonă de triaj în interiorul unui cort cu suprafața de aprox. 45 m2

Corturile mai mici permit mai multă flexibilitate din punct de vedere al capacității (Figura 22).
Dacă situația epidemiologică o impune, instalarea mai multor corturi pentru a spori capacitatea
sălii de așteptare sau instalarea unui al doilea cort de triaj se poate face foarte ușor. Separarea
interioară (cu paravane) se poate asigura cu ajutorul unor paravane de lemn pliate, acoperite
cu plastic lavabil. Suprafața transparentă pentru triaj poate fi înlocuită prin asigurarea unei
distanțe de 1 metri, marcată corespunzător, cum ar fi cu ajutorul unui paravan despărțitor înalt
de 1,1 m.

Sursa documentului:
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Figura 23. Cort standard de 45 m2 împărțit în 10 cabine individuale pentru
pacienții care așteaptă accesul în zona de triajul

Corturile mici pot fi utilizate ca săli de așteptare. Figura 23 ilustrează modul în care un cort
standard de 45 m2 este împărțit în 10 cabine individuale pentru pacienții care așteaptă accesul
la zona de triaj.
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Figura 24. Exemplu de flux pacienți în interiorul zonelor de triaj stabilite în corturi

Corturile pentru triaj și sală de așteptare trebuie să fie instalate în mod corect pentru a permit
un flux corespunzător al pacienților conform celor ilustrate în Figura 24.
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Centru de tratament SARI
Identificarea, selecția și monitorizarea amplasamentului
Alegerea amplasamentului poate genera probleme ulterioare cum ar fi infiltrațiile, drenajul,
accesul, extinderea și internarea pacienților. Alegeți cu mare atenție și fără grabă amplasamentul,
având în vedere în primul rând criteriul adecvării și evitați să alegeți primul amplasament care
poate fi disponibil.
Este important să se estimeze încă de la început dimensiunea potențială a epidemiei (e.g.
întindere, durată).

Criteriul amplasării
• Asigurați-vă că amplasamentul permite accesul corespunzător și securitatea pacienților,
vizitatorilor și personalului.
• Asigurați-vă că amplasamentul se află situat în apropierea epicentrului epidemiei.
• Asigurați-vă că amplasamentul se află în apropierea unităților medicale existente pentru a
facilita trimiterea către alte unități, externe, a persoanelor care sunt testate negativ pentru
2019-nCoV dar care necesită îngrijiri medicale pentru alte afecțiuni.
• Evitați zonele inundabile și alegeți un amplasament care să fie la cel puțin 30 de metri distanță
de râuri sau alte acumulări de apă.

Caracteristicile terenului
• Asigurați-vă că terenul este plat și nivelat.
• Asigurați-vă că terenul este stabil din punct de vedere geologic și consolidat, de preferat fără
materiale organice sau sol pietros.
• Asigurați-vă că excavațiile se pot face ușor, că nu există pericol de alunecare a terenului și că
terenul are capacitatea adecvată de drenaj.
• Evitați zonele a căror pânză freatică este aproape de suprafață.
• Alegeți un teren suficient de mare care să permită extinderea centrului dacă este necesar.

Sursa documentului:
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Caracteristici meteorologice
• Evaluați cu atenție fenomenele meteo sezoniere care pot afecta construcția (e.g. perioade cu
ploi abundente/perioade de secetă). Asigurați-vă că proiectul poate fi adaptat astfel încât să
facă față tuturor condițiilor climaterice.
• Luați în considerare vânturile specifice zonei pentru a asigura controlul evacuării fumului și
mirosurilor.
• Luați în considerare poziția soarelui pentru a asigura zone adecvate de umbrire.

Resurse existente
• Luați în considerare utilizarea unor clădiri permanente sau a secțiilor existente de izolare sau
neutilizate din spitale.
• Evaluați resursele de apă din zonă, o atenție sporită fiind acordată analizei capacității, calității
și disponibilității resurselor de apă.
• Dacă este posibil, asigurați-vă că există opțiunea racordării la serviciile locale de alimentare cu
apă, electricitate și comunicații.
• Înainte de sosirea materialelor principale, pregătiți sau identificați o zonă de depozitare.

Sursa documentului:
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Proiect de bază
Proiectul propus are la bază definiția clinică a unei persoane diagnosticate pozitiv cu SARI,
a persoanei suspecte de infectare cu nCoV, simptomele clinice asociate cu infecția nCoV, și
categoriile aferente de stări: ușoară, moderată, severă și critică.

Cazuri ușoare și moderate
Zona de lucru
Exclusiv cadre medicale

Cazuri severe
Cazuri critice

Figura 25. Proiect de bază al unui centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

Principiile care stau la baza elaborării acestui proiect sunt următoarele:
• Asistența medicală trebuie acordată cât mai repede posibil, chiar înainte de confirmarea
testelor de laborator, pentru a evita deteriorarea stării pacientului.
• Persoanele care au și alte afecțiuni prezintă diverse riscuri, spre exemplu: persoanele cu
infecție respiratorie acută severă ar putea avea nevoie de nebulizator.
• Asigurarea unei demarcații clare între zona dedicată pacienților și cea dedicată personalului
medical pentru a reduce riscul de infectare a cadrelor medical și a permite o utilizare rațională
a EPI.
• Centrul trebuie împărțit în două zone – o zonă pentru personalul medical și o zonă pentru
pacienți (Figurile 25 și 26). Zona dedicată pacienților este împărțită la rândul său în trei zone
(pacienții cu stare ușoară și moderată, pacienții în stare severă și pacienții în stare critică) în
funcție de starea acestora. Împărțirea pacienților pe categorii se va face pe baza definiției
sindroamelor clinice asociate cu infecția nCoV (Tabelul 10) (29). Responsabilitatea pentru
împărțirea pacienților pe categorii revine departamentului de management al cazurilor (30).
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Figura 26.
Distribuția pe zone în
centrul de tratament
pentru infecția
respiratorie acută
severă

Tabel 10: Împărțirea pe categorii a pacienților cu infecție respiratorie acută severă

Forme
ușoare și
moderate

Forme
severe

Afecțiune
fără
complicații

Infecție virală a tractului respirator superior, fără complicații; pacienții pot prezenta
simptome nespecifice precum febră, tuse, durere de gât, congestie nazală, stare de rău,
durere de cap sau dureri musculare
Persoane vârstnice și persoanele cu afecțiuni autoimune pot prezenta simptome atipice
Acești pacienți nu prezintă niciun semn de deshidratare, septicemie sau insuficiență
respiratorie

Pneumonie
ușoară

Pneumonie, fără semne de pneumonie severă
Copii: tuse sau dificultate la respirare și respirație rapidă (vârsta sub 2 luni,
≥ 60 respirații/min; între 2 și 11 luni, ≥ 50 respirații/min; între 1 și 5 ani,
≥ 40 respirații/min), fără semne de pneumonie severă

Pneumonie
severă

Adolescenți sau adulți: febră sau suspiciune de infecție respiratorie, la care se adaugă
unul din simptomele următoare: frecvența respiratorie > 30 respirații/min, insuficiența
respiratorie severă, sau SpO2 (saturația de oxigen din sânge) < 90% cu aerul din cameră (1)
Copii: tuse sau dificultate la respirare, la care se adaugă cel puțin unul din simptomele
următoare: cianoză centrală sau SpO2 < 90%; insuficiența respiratorie severă (e.g.
horcăit, dificultate extrem de severă la inspirație); semne de pneumonie cu semne de
pericol general (incapacitate de a se suge sau de a bea, letargie sau stare de inconștiență,
convulsii)
Pot fi prezente și alte semne de pneumonie: inspirație dificilă, respirație rapidă (vârsta sub
2 luni, ≥ 60 respirații/min; între 2 și 11 luni, ≥ 50 respirații/min; între 1 și 5 ani, ≥ 40 respirații/
min (2))
Diagnosticarea se face clinic; examenul imagistic al toracelui poate elimina indicațiile de
complicații.
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Forme
critice

Sindrom de
insuficiență
respiratorie
acută

Declanșare: simptome de insuficiență respiratorie noi sau agravate în interval de o
săptămână de la ultimul consultul clinic
Imagistică toracică (radiografie, scanare computer tomograf, ecografie pulmonară):
prezența unor opacități bilaterale nejustificată complet de secrețiile existente, colaps lobar
sau pulmonar, sau noduli
Originea edemului: insuficiență respiratorie nejustificată complet de insuficiența cardiacă
sau retenția fluidelor; necesită evaluare obiectivă (e.g. ecocardiografie) pentru a elimina
cauza hidrostatică a edemului dacă nu sunt prezenți și alți factori de risc
Nivel oxigenare (adulți):
• Sindrom insuficiență respiratorie acută ușoară: 200 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg cu
PEEP sau CPAP ≥ 5 cmH2O (7) sau ne-ventilat (8)
• Sindrom insuficiență respiratorie acută moderată: 100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg
cu PEEP ≥ 5 cmH2O (7) sau ne-ventilat (8))
• Sindrom insuficiență respiratorie acută severă: PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg cu PEEP ≥ 5
cmH2O (7) sau ne-ventilat (8))
• Dacă nu se poate stabili PaO2 (presiunea parțială a oxigenului), o SpO2/FiO2 ≤ 315 sugerează
prezența unui sindrom de insuficiență respiratorie acută (inclusiv la pacienții ne-ventilați)
Nivel oxigenare (copii):
• Ventilare non-invazivă bi-nivel sau CPAP ≥ 5 cmH2O prin intermediul măștii respiratorii cu
protecție completă: PaO2/ FiO2 ≤ 300 mmHg sau SpO2/FiO2 ≤ 264
• Sindrom de insuficiență respiratorie acută ușoară (ventilație invazivă): 4 ≤ OI < 8 sau 5 ≤
OSI < 7.5
• Sindrom de insuficiență respiratorie acută moderată (ventilație invazivă): 8 ≤ OI < 16 sau
7.5 ≤ OSI < 12.3
• Sindrom de insuficiență respiratorie acută severă (ventilație invazivă): OI ≥ 16 sau OSI ≥ 12.3

Șoc septic

Adulți: insuficiențe ale organelor interne, care pun în pericol viața, cauzate de răspunsul
dereglat al gazdei la infecția probabilă sau confirmată, cu dereglarea funcțiilor organelor.
Semnele includ stare mentală alterată, dificultăți la respirație sau respirație rapidă,
saturație scăzută de oxigen, reducerea cantității de urină, ritm accelerat al bătăilor inimii,
puls slab, extremități reci, scăderea tensiunii, pătarea pielii sau dovezi rezultate în urma
analizelor de laborator (coagulopatie, trombocitopenie, acidoză, nivel ridicat al lactatului,
hiperbilirubinemie)
Copii: infecție suspectă sau confirmată și două sau mai multe criterii privind sindromul
de răspuns inflamator sistemic, dintre care unul trebuie să fie temperatura anormală sau
numărul anormal de leucocite

Septicemie

Adulți: hipotensiune persistentă în ciuda repleției volemice, care necesită administrarea de
vasopresoare pentru a menține presiunea arterială ≥ 65 mmHg și nivelul de lactat seric > 2
mmol/L
Copii: orice hipotensiune (tensiune arterială sistolică < 5th centilă sau > 2 deviații standard
sub valorile normale pentru vârsta respectivă) sau două ori trei din simptomele următoare:
stare mentală alterată, tahicardie sau bradicardie (nou-născuți: ritm cardiac < 90 bătăi/
min sau > 160 bătăi/min; copii: ritm cardiac < 70 bătăi/min sau > 150 bătăi/min); reumplere
prelungită a tuburilor capilare (> 2 s), vasodilatație cu pulsații; tahipnee; pătarea pielii sau
echimozele ( ) sau purpura; nivel ridicat de lactat; oligurie; hipertermie sau hipotermie (30)

CPAP, presiune pozitivă continuă în căile aeriene (din engleză, continuous positive airway pressure); OI, indice oxigenare
(din engleză, oxygenation index); OSI, indice oxigenare prin utilizarea saturației în oxigen (din engleză, oxygenation index
using SpO2); PEEP, presiune pozitivă la sfârșitul expirului (din engleză, positive end-expiratory pressure
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Cerințe minime pentru transformarea unei clădiri existente
într-un centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă
O clădire deja existentă poate fi reamenajată și transformată într-un centru de tratament SARI
dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe minimale:
• Se asigură o rată de ventilație de minim 60 litri pe secundă pentru fiecare pacient din secțiile
dedicate celor cu forme ușoare și moderate;
• Se asigură o rată de ventilație de minim 160 litri pe secundă pentru fiecare pacient din secțiile
dedicate celor cu forme severe și unitățile de terapie intensivă;
• Se asigură un flux de aer din zonele curate către zonele murdare;
• Se asigură o definire clară a fluxul de pacienți și personal și se respectă distanțele;
• Toate finisajele, piesele de mobilier și echipamentele medicale pot fi curățate eficient și sunt
compatibile cu dezinfectanții unității (a se vedea mai jos).

Caracteristici recomandate pentru
alegerea finisajelor și pieselor de mobilier
Un rezumat al caracteristicilor recomandate pentru selecția finisajelor și pieselor de mobilier
este prezentat în Tabelul 11 (32).
Tabel 11: Recomandări pentru selecția finisajelor și pieselor de mobilier pentru centrul de tratament pentru infecția
respiratorie acută severă

Caracteristică

Ghid de selecție

Curățare

• Evitați articolele greu de curățat, cum ar fi cele cu fante/crăpături
• Nu utilizați covoare în zonele de tratament pacienți
• Alegeți materiale care suportă curățarea repetată

Ușor de întreținut și
reparat

• Evitați materialele care se pot crăpa, zgâria sau ciobi ușor și asigurați repararea imediată a
acestora
• Alegeți materiale durabile sau ușor de reparat

Rezistente la proliferarea
bacteriană

• Evitați materialele care rețin umezeala, precum lemnul și țesăturile, deoarece acestea
facilitează proliferarea bacteriană
• Alegeți articole din metal și plastic dur

Lipsa porozității

• Evitați articolele cu suprafețe poroase precum bumbacul, lâna și nailonul
• Evitați materialele plastice poroase precum polipropilena, în zonele de tratament pacienți

Lipsa cusăturilor

• Evitați articolele care au cusături
• Evitați piesele de mobilier tapițate în zona de tratament pacienți
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Proiect
Figurile 27–33 prezintă proiectul ideal al unui centru de tratament SARI din punct de vedere
al fluxului pacienților și personalului medical.

Figura 27. Proiect amplasare servicii și facilități în cadrul unui centru de tratament
pentru infecția respiratorie acută severă
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Cazuri ușoare și moderate
Cazuri severe
Cazuri critice
Pacienți testați negativ
Personal medical

Figura 28. Flux pacienți, de la intrare la camera de prelevare probe,
în cadrul unui centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

1. Intrare pacienți
NOTĂ: pacienții au trecut deja prin triaj într-o altă unitate medicală și de acolo au fost trimiși la centrul de tratament SARI.
În acest punct toți pacienții:
- primesc o mască;
- se spală pe mâini;
- sunt direcționați către o cabină individuală din sala de așteptare.
2. Sală de așteptare
Sala de așteptare este dotată cu mai multe cabine individuale cu intrare și ieșire separate.
Această unitate este complet deschisă [nu există uși] pentru a permite ventilarea naturală și este dotată cu toalete dedicate.
3. Triaj
Pacienții sunt consultați în cabinele individuale. Un paravan [ înalt de 1,2 metri] asigură distanța de 2 metri între pacienți și cadrele
medicale.
Această unitate este complet deschisă [nu există uși] pentru a permite ventilarea naturală și este dotată cu toalete dedicate.
4. Prelevare probe
NOTĂ: Nu toți pacienții necesită testarea, medicul fiind cel care decide.
Camera de prelevare probe este dotată cu 4 cabine individuale cu ventilare hibridă.
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Cazuri ușoare și moderate
Cazuri severe
Cazuri critice
Pacienți testați negativ
Personal medical

Figura 29. Flux pacienți după separarea pacienților testați în funcție de severitate,
în centrul de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

4. Prelevare probe
NOTĂ: Nu toți pacienții necesită testarea, medicul fiind cel care decide.
Camera de prelevare probe este dotată cu 4 cabine individuale cu ventilare hibridă.
5. Spitalizare de scurtă durată pentru pacienții cu SARI ușoară și moderată
Pacienții sunt mutați în secția de spitalizare de scurtă durată în care distanța și ventilarea naturale sunt
asigurate conform standardelor PCI.
Pacienții pot aștepta câteva ore rezultatul testelor de laborator, timp în care vor primi îngrijirea și
tratamentul necesare pentru ameliorarea stării de sănătate.
6. Cazuri severe
Cazurile severe sunt mutate direct în secția dedicată pacienților în stare severă.
Acestora li se va asigura îngrijirea medicală și li se vor preleva probe.
Această secție este dotată cu camere individuale autonome și ventilare hibridă.
7. Cazuri critice
Cazurile critice sunt mutate direct în secția dedicată pacienților în stare critică.
Acestora li se va asigura îngrijirea medicală și li se vor preleva probe.
Această secție este dotată cu camere individuale autonome și ventilare hibridă.
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Cazuri ușoare și moderate
Cazuri severe
Cazuri critice
Pacienți testați negativ
Personal medical

Figura 30. Flux pacienți pentru pacienții testați negativ și cazurile ușoare și moderate
în interiorul centrului de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

7. Externare
Pacienții testați negativ pot fi externați sau trimiși către alte unități sanitare dacă
celelalte afecțiuni de care suferă impun acest lucru.
10. Externare
Pacienții cu simptome ușoare și moderate sunt trimiși către unitatea medicală de
care aparțin pentru izolare și monitorizare.
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Cazuri ușoare și moderate
Cazuri severe
Cazuri critice
Pacienți testați negativ
Personal medical

Figura 31. Flux pacienți a căror stare se deteriorează,
în interiorul centrului de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

5. Spitalizare de scurtă durată
Pacienții sunt mutați în secția de spitalizare de scurtă durată în care distanța și ventilarea naturale sunt
asigurate conform standardelor PCI.
Pacienții pot aștepta câteva ore rezultatul testelor de laborator, timp în care vor primi îngrijirea și
tratamentul necesare pentru ameliorarea stării de sănătate.
6. Spitalizare de scurtă durată – sub observație
Pacienții sunt mutați în camera de observație doar în cazul în care cadrele medicale doresc să-i țină sub
observație pentru câteva ore.
8. Cazuri severe
Cazurile severe sunt mutate direct în secția dedicată pacienților în stare severă.
Acestora li se va asigura îngrijirea medicală și li se vor preleva probe.
Această secție este dotată cu camere individuale autonome și ventilare hibridă.
9. Cazuri critice
Cazurile critice sunt mutate direct în secția dedicată pacienților în stare critică.
Acestora li se va asigura îngrijirea medicală și li se vor preleva probe.
Această secție este dotată cu camere individuale autonome și ventilare hibridă.
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Cazuri ușoare și moderate
Cazuri severe
Cazuri critice
Pacienți testați negativ
Personal medical

Figura 32. Flux pacienți care se recuperează, în interiorul centrului de tratament
pentru infecția respiratorie acută severă

6. Spitalizare de scurtă durată – sub observație
Pacienții sunt mutați în camera de observație doar în cazul în care cadrele medicale
doresc să-i țină sub observație pentru câteva ore.
10. Externare
Pacienții cu simptome ușoare și moderate sunt trimiși către unitatea medicală de
care aparțin pentru izolare și monitorizare.
8. Cazuri severe
Cazurile severe sunt mutate direct în secția dedicată pacienților în stare severă.
Acestora li se va asigura îngrijirea medicală și li se vor preleva probe.
Această secție este dotată cu camere individuale autonome și ventilare hibridă.
9. Cazuri critice
Cazurile critice sunt mutate direct în secția dedicată pacienților în stare critică.
Acestora li se va asigura îngrijirea medicală și li se vor preleva probe.
Această secție este dotată cu camere individuale autonome și ventilare hibridă.
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Cazuri ușoare și moderate
Cazuri severe
Cazuri critice
Pacienți testați negativ
Personal medical

Figura 33. Flux personal în interiorul centrului de tratament pentru infecția respiratorie acută

1. Intrare personal medical
În acest punct, cadrele medicale:
- vor primi măști;
- se vor spăla pe mâini;
- li se va lua temperatura;
- pontaj
2. Camera de echipare
În camera de echipare personalul medical – femei și bărbați – își vor scoate hainele personale și se vor echipa cu haine și
încălțăminte (botoși sau papuci medicinali închiși la vârf)
3. Triaj
Pacienții sunt consultați în cabinele individuale de triaj.
Un paravan cu înălțimea de 1,2 metri asigură distanța de 2 metri între pacienți și personalul medical/
Această unitate este complet deschisă [nu există uși] pentru a permite ventilarea naturală.
4. Triaj – echipare/dezechipare
Personalul poate îmbrăca PPE înainte de a consulta pacienții din triaj.
5. Secții – zona destinată personalului medical
Fiecare secție este echipată cu un spațiu de lucru pentru personalul medical, în care accesul pacienților este interzis.
Mai multe informații sunt prezentate în capitolul următor.
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Facilități și servicii
Intrarea pentru personalul medical și camera de echipare
Intrarea pentru personal (Figura 34) reprezintă primul punct de control administrativ pentru
PCI întrucât permite măsurarea temperaturii cadrelor medicale. Persoana de la recepție trebuie
să aibă vizibilitate bună pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate și pentru a se
asigura că toate persoanele se spală pe mâini. Toate camerele trebuie să fie prevăzute cu puncte
sanitare pentru spălarea mâinilor, dotate cu săpun/apă curentă sau alcool. Intrarea trebuie
să fie suficient de spațioasă pentru a evita supraaglomerarea la anumite ore (de exemplu, la
schimbarea turei). Clădirea trebuie să asigure ventilarea naturală cu ferestre mari, deschise.
Se va lua în considerare instalarea unor rafturi pentru obiectele personale ale membrilor
personalului medical.
Camerele de echipare pentru femei și bărbați trebuie să fie suficient de spațioase pentru a evita
supraaglomerarea în timpul schimburilor de tură și trebuie să fie echipate cu rafturi pentru
îmbrăcămintea și încălțămintea sterile (botoși sau papuci medicinali cu vârf închis), substanțe
de curățat și articole vestimentare personale. Se va asigura ventilarea naturală a acestor spații
sau se vor instala ventilatoare de evacuare și un turn eolian.
Figura 34. Intrarea pentru personalul
medical și camerele de echipare
într-un centru de tratament pentru
infecția respiratorie acută severă
1. Raft pentru obiectele/efectele personale
2. Intrarea pentru aprovizionare
3. Punct pentru spălarea mâinilor [intrare și
ieșire]
4. Ferestre largi pentru a asigura ventilarea
naturală
5. Recipient pentru depozitarea/aruncarea
echipamentelor folosite
6. Ventilatoare de evacuare
7. Intrare personal
8. Măsurarea temperaturii
Personalul medical nu trebuie să poate măști în
interiorul centrului, cu excepția cazului în care
intră în contact cu pacienții.
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Zona de triaj
Zona de triaj este împărțită în două sub-zone distincte: una pentru personalul medical și o
zonă cu risc mare, pentru pacienți (Figura 35). Este obligatorie păstrarea unei distanțe de 1 m
între zona dedicată personalului medical și cea dedicată pacienților. Se poate utiliza un paravan
dublu sau o barieră din plexiglas. Se vor instala puncte separate de spălare a mâinilor (dotate
cu săpun și apă) pentru pacienți și personalul medical. Se poate de asemenea instala o planșetă
înclinată sau un mini-tobogan între zona personalului și cea a pacienților, pentru a translata
diverse obiecte (de exemplu, termometre) dinspre zona personalului spre cea a pacienților.

Figura 35. Zona de triaj într-un centru de tratament
pentru infecția respiratorie acută severă
1. Intrarea pentru ambulanțe
2. Paravan unic (1,2 metri înălțime) pentru a delimita zona
centrului. Un paravan dublu cu lățimea de 1 metru poate fi
utilizat pentru a permite vizitatorilor să respecte distanța
pe parcursul vizitelor la pacienți (dar nu este obligatoriu)
3. Toalete pacienți
4. Sală de așteptare. Cabine individuale
5. Punct de spălare pe mâini
6. Recepție. Pacienții primesc măști
7. Intrare pacienți
8. Farmacie
9. Triaj – partea personalului medical
10. Triaj – partea pacienților
11. Toalete personal medical
12. Camera de prelevare probe. Cabine individuale cu
ventilare hibridă. Filtru HEPA
13. Îmbrăcarea/dezbrăcarea echipamentului pentru triaj
14. Camera de externare. Ferestre largi pentru ventilare
naturală
15. Depozit logistic
16. Birou manager date
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Recepția
Recepția reprezintă un spațiu-cheie deoarece persoana de la recepție va trebui să direcționeze
pacienții către cabinele de așteptare corecte (care vor fi goale, curățate și dezinfectate). Este
necesară o comunicare perfectă între recepție și personalul din triaj pentru a asigura fluxul
corespunzător de pacienți.

Sala de așteptare
Sala se așteptare este echipată cu cabine individuale deschise pe ambele părți pentru a asigura
ventilarea naturală corespunzătoare. Fiecare cabină trebuie să fie clar individualizată și etichetată
pentru a evita erorile și a asigura un flux corect al pacienților. Cabinele trebuie să fie curățate și
dezinfectate după fiecare pacient, pentru a evita răspândirea infecțiilor nosocomiale.

Camera de prelevare probe
Este camera în care vor fi prelevate probe pentru pacienții cu simptome ușoare și moderate. Se
vor utiliza cabinele individuale cu ventilare naturală/diluare sau ventilare hibridă și filtru HEPA
pentru aerul evacuat. Fiecare cabină trebuie să fie clar individualizată și etichetată pentru a evita
erorile și a asigura un flux corect al pacienților. Cabinele trebuie să fie curățate și dezinfectate
după fiecare pacient, pentru a evita răspândirea infecțiilor nosocomiale.
De notat că prelevarea probelor de la pacienți se va face doar în baza unei decizii medicale.

Camera de externare
Această cameră este dedicată pacienților care nu se încadrează în definiția de caz sau pacienților
cu simptome ușoare și moderate, care vor fi trimiși la alte unități spitalicești sau pentru care se
recomandă tratamentul acasă. Ea trebuie să fie prevăzută cu câte o fereastră largă pe ambele
părți pentru a asigura ventilarea naturală adecvată și trebuie să fie dotată cu puncte de spălare
a mâinilor atât la intrare cât și la ieșire. Un membru al personalului trebuie să fie în permanență
prezent în această cameră pentru a controla deplasarea persoanelor.
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Spitalizare de scurtă durată a persoanelor cu simptome ușoare și moderate
Figura 36 prezintă o secție de spitalizare de scurtă durată pentru cazurile ușoare și moderate.
De notat că ferestrele sunt deschise spre exterior dar sunt acoperite cu un material transparent
cum ar fi plexiglas-ul înspre zona de lucru.
Figura 36. Secții de
spitalizare de scurtă
durată pentru pacienți
cu simptome ușoare sau
moderate, într-un centru
de tratament pentru
infecția respiratorie acută
severă

1. Pacienți [cel puțin 2 metri distanță]
2. Paravan unic [1,2 metri înălțime] pentru a delimita zona centrului. Un paravan dublu cu lățimea de 1 metru poate fi utilizat pentru a
permite vizitatorilor să respecte distanța pe parcursul vizitelor la pacienți (dar nu este obligatoriu)
3. Zonă de lucru [exclusiv pentru personalul medical]
4. Cameră de echipare
5. Rafturi pentru PPE
6. Intrare pacienți
7. Intrare destinată exclusiv personalului medical
8. Camera de externare
9. Ferestre largi pentru ventilare naturală
10. Spitalizare de scurtă durată pentru ținere sub observație. Paturi amplasate la distanță corespunzătoare
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Secții de spitalizare pentru pacienții cu simptome severe și critice și unități
de terapie intensivă
Figura 37 prezintă o secție de spitalizare de cazuri severe, unitate de terapie intensivă sau
secție pentru cazuri moderate. De notat că rezervele pacienților și secțiile de spitalizare de
scurtă durată trebuie să aibă tavan pe partea pacienților pentru a asigura un flux adecvat de
aer.
Figura 37. Secții de
spitalizare pentru cazuri
severe și critice, unități
de terapie intensivă
și secții pentru cazuri
moderate într-un centru
de tratament pentru
infecția respiratorie
acută severă

1. Dezechipare individuală [câte o persoană în fiecare cameră]
2. Rezervă cu terasă individuală
3. Toaletă/duș individual(ă)
4. Raft pentru PPE
5. Zonă de lucru (exclusiv pentru personalul medical)
6. Intrare pacienți
7. Intrare destinată exclusiv personalului medical
8. Spațiu pentru articole de curățenie și dezinfecție
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Utilizarea suprafețelor transparente
Utilizarea suprafețelor transparente sau ferestrelor între rezervele
pacienților și zona de lucru sau spațiile destinate infirmierilor (Figurile 38 și
39) permite:
• Contactul vizual cu pacienții, consolidarea relației medic-pacient, abordarea
antropologică și implicarea comunității;
• Observarea și monitorizarea, îmbunătățirea calității actului medical prin
observarea și monitorizarea continuă a pacientului și o reacție rapidă la
nevoie;
• Instalarea unui concentrator de oxigen și a unui ventilator, a unui monitor
și unui pulsoximetru în zona de lucru mai degrabă decât în rezerva
pacientului, reducând riscul răspândirii infecțiilor nosocomiale;
• Reducerea utilizării PPE, întrucât multe activități medicale pot fi desfășurate
direct din zona de lucru.
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Figura 38. Utilizarea suprafețelor transparente pentru observație și contact vizual

Figura 39. Exemplu de suprafață transparentă echipată
cu concentrator de oxigen și monitor instalate în afara camerei pacientului
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Stabilirea unui centru de tratament SARI într-un cort

Figura 40. Imagine de ansamblu a unui model de centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă

Figura 41. Exemplu de secție de spitalizare într-un cort în curtea unui centru de tratament pentru
infecția respiratorie acută severă
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Figura 42. Exemplu de secție de spitalizare de scurtă durată într-un cort în curtea unui centru de tratament pentru
infecția respiratorie acută severă

Figura 43. Exemplu de intrare pentru personalul medical într-un cort instalat în curtea unui centru de tratament
pentru infecția respiratorie acută severă
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Facilități comunitare
În cazul în care unitățile spitalicești nu mai pot gestiona pacienții cu simptome ușoare sau
moderate, pacienții care nu prezintă risc mare de agravare a bolii (cu vârsta sub 60 de ani și
fără co-morbidități) vor fi izolați fie în centre comunitare (de exemplu, stadioane, școli, hoteluri
sau corturi etc.) (Figura 44) care oferă acces rapid la consultanța de specialitate (i.e. prin
intermediul unităților sanitare dedicate COVID-19 din vecinătate, telemedicină) fie la domiciliu,
conform recomandărilor OMS 3 și în centre naționale sau regionale. În cazul în care pacienții
dezvoltă simptome care ar putea corespunde agravării bolii sau complicațiilor, se va asigura
trimiterea rapidă a acestora la unitatea spitalicească. Se va asigura permanent o distanță de doi
metri între paturi și paturi separate pentru femei și bărbați4. Anumite camere și birouri pot fi
transformate în cabinete medicale și camere pentru activitățile de suport.

Figura 44. Exemplu de teren de baschet reamenajat ca centru comunitar
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Capacitatea la suprasaturație
Capacitatea de intervenție când există suprasaturație de cazuri, sau capacitatea sistemului de
sănătate de a satisface o cerere tot mai mare de servicii medicale reprezintă temelia abordării
generale a gestionării urgențelor medicale. Ea influențează funcționarea întregului sistem
(28). Principiile capacității de intervenție la suprasaturație trebuie să fie integrate în planul de
intervenție în situații de urgență și capacitate de reacție al unei unități medicale, pentru toate
funcțiunile.
Capacitatea de intervenție la suprasaturație presupune (28):
• Managementul resurselor umane, îndeosebi al personalului medical;
• Aprovizionarea, echipamentele, logistica și mecanismele de re-aprovizionare;
• Expertiză specifică pe zonele critice de asistență medicală;
• Managementul global al resurselor spitalicești precum extinderea spațiilor și zonelor aferente.
Planificarea capacității de intervenție la suprasaturație trebuie să permită o amplificare
progresivă a activităților pe mai multe etape, cu praguri de activare clar definite pentru fiecare
etapă (28).
Un plan de flexibilizare și extindere a unui centru de tratament pentru infecția respiratorie
acută severă trebuie să facă parte integrantă din capacitatea de intervenție la suprasaturație.
Trecerea de la împărțirea pe categorii de gravitate la cohortarea epidemiologică (tratarea unor
grupuri mari de pacienți simultan) permite asigurarea unei reacții rapide la schimbările care au
loc în dinamica transmiterii bolii.
De exemplu, în cazul în care este vorba despre grupuri restrânse și definite de pacienți, se
poate recurge la împărțirea pe categorii de gravitate pentru a aplica mai eficient măsurile de
PCI. Dacă însă dinamica se schimbă și se ajunge la transmiterea bolii la nivel de comunitate, ar
trebui implementată cohortarea epidemiologică pentru a spori numărul de paturi. Acest lucru
presupune spitalizarea pacienților infectați sau colonizați cu aceiași agenți patogeni confirmați
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prin analize de laborator în cadrul aceleiași secții epidemiologice (1), indiferent de numărul
de camere autonome disponibile dar cu menținerea distanței de 2 metri între pacienți5 cu
adaptarea sistemului de ventilație și tratare a aerului evacuat.
Figura 45 prezintă un exemplu în care amenajarea propusă anterior cu împărțirea pe categorii
de gravitate a bolii este transformat într-un centru de tratare pacienți multipli simultan, inclusiv
două extinderi pentru secțiile destinate cazurilor confirmate.

Figura 45. Amenajare centru de tratament pentru infecția respiratorie acută severă
printr-o abordare de tip cohortare epidemiologică (grupuri mari de pacienți)
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Implementarea măsurilor de Prevenire
și Control al Infecției (PCI)
Pentru asigurarea intervenției rapide cu maxim de eficiență în cazul unei epidemii de SARI,
așa cum este epidemia de COVID-19, trebuie puse în practică și sprijinite la nivel național și
instituțional strategiile și practicile recomandate, un program PCI cu echipe dedicate și instruite,
sau cel puțin un centru național de PCI (32). În țările în care PCI este limitat sau inexistent,
este esențială demararea unor acțiuni care să asigure punerea în aplicare de urgență cel puțin
a cerințelor minime de PCI atât la nivel național cât și la nivel de unități sanitare, și trecerea
progresivă la îndeplinirea integrală a tuturor cerințelor elementelor-cheie de PCI conform
planurilor de prioritate locale (33).

Utilizarea Echipamentului Individual de Protecție (PPE)
Măsurile care urmează a fi puse în aplicare de cadrele medicale care asigură asistență medicală
pacienților cu SARI includ utilizarea în mod corect a PPE. Aceasta presupune alegerea PPE
corespunzător și instruirea privind modul de echipare și dezechipare, precum și eliminarea PPE
uzate. PPE reprezintă doar una dintre măsurile efective din cadrul pachetului de măsuri care
cuprinde controale administrative, ale mediului de lucru și tehnice (1). Pentru utilizarea în mod
rațional a PPE, trebuie implementate strategiile prezentate în Figura 46 (6).
Figura 46. Strategii
de optimizare a
disponibilității
Echipamentului
Individual de Protecție
(PPE)
Sursa: Utilizarea rațională a
echipamentelor individuale
de protecție pentru
epidemia de coronavirus
2019 (COVID-19). Geneva:
Organizația Mondială a
Sănătății; 2020.
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Următoarele măsuri pot reduce necesarul de PPE fără a afecta protecția cadrelor sanitare și
altor persoane față de expunerea la infectare în unitățile spitalicești sau medicale:
• Utilizarea barierelor fizice pentru a reduce expunerea la virus, cum ar fi ferestrele de sticlă
sau plastic. Această măsură poate fi aplicată în zonele în care pacienții se prezintă prima dată,
cum ar fi în secțiile de triaj, la recepția unității de primiri urgențe, sau la geamul farmaciilor de
unde se ridică medicația.
• Restricționarea accesului cadrelor medicale în camerele pacienților cu SARI dacă acestea nu
sunt implicate direct în îngrijirea bolnavilor. Se va lua în considerare cumularea mai multor
activități pentru a reduce numărul de intrări în camera bolnavului (de exemplu, verificarea
semnelor vitale simultan cu administrarea medicamentelor, oferirea meselor simultan cu alte
activități de asistență medicală), și stabilirea acelor activități care vor fi desfășurate la patul
bolnavului.
Ar fi de dorit ca accesul vizitatorilor la pacienți să nu fie permis. Dacă acest lucru nu este
posibil, se va restricționa numărul de vizitatori în zonele în care sunt izolați pacienții cu SARI, se
va restricționa timpul petrecut de vizitatori în zona respectivă și se vor comunica instrucțiuni
clare despre modul de echipare și dezechipare a PPE și spălarea mâinilor pentru a evita autocontaminarea vizitatorilor (a se vedea Anexa 9) (6).
PPE trebuie să ia în considerare riscul de expunere (de exemplu, tipul de activitate desfășurată)
și dinamica transmiterii agentului patogen (de exemplu, prin contact, stropi, aerosoli).
Suprautilizarea PPE poate influența deficitul de aprovizionare. Respectarea recomandărilor de
mai jos va asigura o utilizare rațională a PPE.
Tipul de PPE utilizat pentru asistența medicală oferită pacienților cu COVID-19 variază în funcție
de unitatea medicală, tipul de personal și activitate desfășurată (Tabelul 12). Cadrele medicale
implicate în îngrijirea directă a pacienților trebuie să poarte halate cu mâneci lungi, mănuși,
măști medicale și ochelari de protecție (de tip ochelari de schi, mască tip scut).
În ceea ce privește procedurile generatoare de aerosoli (de exemplu, intubarea traheală,
ventilarea non-invazivă, traheotomia, resuscitarea cardio-pulmonară, ventilarea manuală
înainte de intubare, bronhoscopia), cadrele medicale trebuie să utilizeze măști respiratorii (de
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exemplu, N95, FFP2), ochelari de protecție, mănuși și halat cu mâneci lungi rezistent la apă.
Dacă halatele nu sunt rezistente la apă, se va purta și un șorț de protecție (1).
Măștile respiratorii (N95, FFP2 sau echivalent standard) au fost utilizate pentru perioade lungi
în timpul urgențelor medicale anterioare care au presupus infecții respiratorii acute, atunci
când necesarul de PPE nu a putut fi acoperit (3). Acest lucru înseamnă purtarea aceleiași
măști respiratorii pentru îngrijirea mai multor pacienți cu același diagnostic, fără îndepărtarea
acesteia. Dovezile indică faptul că aceste măști asigură protecție pentru perioade lungi. Cu
toate acestea, utilizarea aceleiași măști pentru mai mult de patru ore poate genera disconfort
astfel încât se recomandă evitarea utilizării îndelungate (6).
Tabelul 12. Echipament individual de protecție (PPE) recomandat în contextul COVID-19, în funcție de unitatea
medicală, personal și tipurile de activități

Tipul de unitate

Personal sau
pacienți vizați

Activitate

Tip de PPE sau procedură

Cadre medicale

Asigură asistență direct
pacienților cu SARI

Măști medicale, halate cu mâneci lungi, mănuși,
ochelari de protecție (de tip ochelari de schi sau
mască de protecție)

Proceduri generatoare
de aerosoli efectuate pe
pacienți cu SARI

Măști respiratorii N95 sau FFP2 standard sau
echivalente, halat cu mâneci lungi, mănuși,
ochelari de protecție, șorț

Personal de
curățenie

Intră în saloane

Măști medicale, halat cu mâneci lungi, mănuși
cu protecție suplimentară, ochelari de protecție
(dacă există riscul de stropire cu materiale
organice sau chimice), botoși sau papuci
medicinali

Vizitatori

Intră în saloane

Mască medicală, halat, mănuși

Alte zone de
tranzit pacienți
(de exemplu,
secții, coridoare)

Tot personalul,
inclusiv cadrele
medicale

Orice activitate care nu
presupune contactul cu
pacienții

Nu este necesar PPE

Triaj

Cadre medicale

Orice activitate

Menținerea distanței de cel puțin 2 m

Pacienți cu
simptome
respiratorii

Orice activitate

Se asigură mască medicală dacă pacientul o
tolerează

Unități medicale
Unități spitalicești
Salon
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Laborator

Tehnicieni de
laborator

Manevrarea probelor
respiratorii

Mască medicală, halat cu mâneci lungi, mănuși,
ochelari de protecție (dacă există riscul de
stropire)

Zone
administrative

Tot personalul,
inclusiv cadrele
medicale

Sarcini administrative care
nu presupun contactul cu
pacienții

Nu este necesar PPE

Cadre medicale

Consult fizic al pacienților
cu simptome respiratorii

Măști medicale, halat cu mâneci lungi, mănuși,
ochelari de protecție

Cadre medicale

Consult fizic al pacienților
fără simptome respiratorii

PPE conform măsurilor standard și riscurilor
evaluate

Pacienți cu
simptome
respiratorii

Orice activitate

Se asigură mască medicală dacă pacientul o
tolerează

Pacienți fără
simptome
respiratorii

Orice activitate

Se asigură mască medicală dacă pacientul o
tolerează

Personal de
curățenie

După și între consultațiile
pacienților cu simptome
respiratorii

Măști medicale, halat cu mâneci lungi, mănuși
cu protecție suplimentară, ochelari de protecție
(dacă există riscul de stropire cu materiale
organice sau chimice), botoși sau papuci
medicinali

Pacienți cu
simptome
respiratorii

Orice activitate

Se asigură mască medicală dacă este tolerată;
se mută imediat pacientul într-o cameră de
izolare sau o zonă separată, departe de celelalte
persoane; dacă acest lucru nu este posibil, se
asigură distanța de cel puțin 2 metri față de alți
pacienți

Pacienți fără
simptome
respiratorii

Orice activitate

Se asigură mască medicală dacă este tolerată

Zone
administrative

Tot personalul,
inclusiv cadrele
medicale

Activități administrative

Nu este necesar PPE

Triaj

Cadre medicale

Triajul preliminar care nu
necesită contactul direct
cu pacienții

Se menține distanța de cel puțin 1 metru; nu este
necesar PPE

Pacienți cu
simptome
respiratorii

Orice activități

Se menține distanța de cel puțin 1 metru ; se
asigură mască dacă este tolerată

Pacienți fără
simptome
respiratorii

Orice activitate

Nu este necesar PPE

Unități extraspitalicești
Cabinet de
consultații

Sală de așteptare

SARI, infecție respiratorie acută severă.
1
Numărul de vizitatori trebuie restricționat. Dacă totuși este necesară prezența vizitatorilor în salon, acești trebuie să primească
instrucțiuni clare privind modul în care vor îmbrăca și dezbrăca PPE și spălarea mâinilor înainte și după îndepărtarea PPE; ei trebuie
supravegheați de un cadru medical.
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Curățarea și dezinfecția suprafețelor, materialelor și echipamentelor pentru
prevenirea și controlul infecției la nivel de unitate sanitară
Un mediu de lucru curat contribuie în mod esențial la prevenirea infecțiilor intra-spitalicești.
Mulți factori, inclusiv modul în care este proiectată și organizată unitatea spitalicească,
disponibilitatea și accesul la apă curată, salubrizarea corespunzătoare, calitatea sistemelor
de igienizare a lenjeriei și calitatea aerului pot reduce semnificativ riscurile de transmitere a
infecției (32).

Personal de curățenie
Asigurarea nivelului adecvat de personal (numărul de angajați) și capacităților acestuia
(instruirea, pregătirea) reprezintă elemente-cheie ale programului (31). Curățenia trebuie
asigurată cu personal remunerat, care să beneficieze de:
• Fișe ale postului sau termeni de referință;
• Instruire structurată, orientată (de exemplu, anterior preluării funcției, anuală, ori de câte ori
sunt introduse echipamente noi);
• Standarde de performanță sau competențe clar definite;
• Accesul la un supervizor la fața locului care să asigure îndeplinirea în siguranță a atribuțiilor de
serviciu (de exemplu, aprovizionarea cu materialele necesare asigurarea condițiilor de muncă
în siguranță).
Potrivit celor mai bune practici în domeniu, personalul de curățenie (31):
• Trebuie să cunoască fișa postului și standardele de performanță;
• Trebuie să îndeplinească exclusiv acele atribuții pentru care a fost instruit – de exemplu, nu
trebuie să i se ceară să curețe secțiile cu risc mare de infectare decât dacă a fost instruit
special în privința acestora;
• Trebuie să cunoască denumirile și riscurile substanțelor chimice la care ar putea fi expus la
locul de muncă;
• Trebuie să dispună de materiale și echipamente, inclusiv PPE, pentru a-și îndeplini atribuțiile
de serviciu;
• Trebuie să lucreze în schimburi, conform normelor acceptabile în contextul existent.
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Curățarea dispozitivelor și echipamentelor
Selecția și utilizarea corespunzătoare a materialelor și echipamentelor reprezintă factori-cheie
în asigurarea curățeniei la locul de muncă. Tabelul 13 prezintă lista produselor disponibile pentru
curățenie în centrele medicale, precum și proprietățile, avantajele și dezavantajele acestora
(31).

Tabelul 12. Echipament individual de protecție (PPE) recomandat în contextul COVID-19, în funcție de unitatea
medicală, personal și tipurile de activități

Proprietăți ideale

Toate produsele de curățenie pentru centrele medicale:
• Trebuie să nu fie toxice: să nu fie iritante pentru piele sau mucoasele personalului, vizitatorilor
sau pacienților; toate produsele trebuie să fie la fel, toxicitatea acestora fiind cea mai mică posibil
• Trebuie să fie ușor de folosit: instrucțiunile de preparare și utilizare trebuie să fie simple și să
cuprindă informații despre PPE necesar
• Trebuie să emane mirosuri acceptabile: să nu emită mirosuri neplăcute pentru utilizatori sau
pacienți
• Trebuie să fie solubile: să fie ușor solubile în apă caldă și rece
• Trebuie să fie economice: să fie accesibile ca preț

Proprietăți
suplimentare

Produsele de curățenie:
• Trebuie să fie eficiente: să îndepărteze murdăria, pământul și diverse substanțe organice
• Trebuie să fie ecologice: să fie biodegradabile și să nu polueze mediul înconjurător după aruncare
Dezinfectanți:
• Trebuie să aibă un spectru larg de aplicare: să aibă o gamă largă de acoperire anti-microbiană,
inclusiv împotriva agenților patogeni care reprezintă cauzele comune de infecții și focare intra
spitalicești
• Trebuie să aibă acțiune rapidă: să acționeze rapid și să aibă un durată minimă de contact
• Trebuie să-și păstreze umiditatea: suprafețele trebuie să rămână umede suficient de mult timp
pentru a respecta timpul recomandat de contact după o singură aplicare
• Trebuie să nu fie influențate de factorii de mediu: să fie active în prezenta cantităților detectabile
de materii organice (de exemplu, sânge) și compatibile cu materialele de curățenie (de exemplu,
textile, șervețel) și produsele de curățenie (de exemplu, detergenți) și alte substanțe chimice
utilizate
• Trebuie să fie compatibile: să aibă compatibilitate demonstrată cu suprafețele și echipamentele
unităților medicale
• Trebuie să fie persistente: să aibă efect anti-microbian de durată pe suprafețele tratate
• Trebuie să curețe bine: să aibă proprietăți de curățare
• Trebuie să nu fie inflamabile: să aibă un punct de aprindere de peste 65 °C (150°F)
• Trebuie să fie stabile: să fie stabile atât în soluții concentrate cât și în soluții diluate
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Produsele de curățenie cuprind săpun lichid, substanțe enzimatice și detergenți. Acestea
îndepărtează materialele organice (de exemplu, mizeria, fluidele corporale) și grăsimile sau
uleiurile în suspensie. Curățarea se realizează prin combinarea produselor de curățenie cu
apă și aplicarea unei acțiuni mecanice (de exemplu, spălarea și frecarea). Pentru majoritatea
produselor de curățenie se vor alege detergenți neutri (pH 6–8) care sunt ușor solubili atât în
apă caldă cât și în apă rece.
Anumite produse speciale de curățenie se pot dovedi mai eficace pentru anumite zone
sau materiale din cadrul unităților sanitare, cum ar fi produsele de curățat băile/toaletele,
substanțele de lustruit podelele și de spălat geamurile. Utilizarea produselor specializate va fi
analizată de la caz la caz, cu luarea în considerare a avantajelor și dezavantajelor (de exemplu,
costuri suplimentare) și capacitatea unității de a asigura depozitarea, prepararea și utilizarea
corecte (31).
Dezinfectanții sunt destinați exclusiv dezinfecției post-curățenie și nu vor fi utilizați în locul
produselor de curățenie, decât dacă sunt produse care combină detergenții cu dezinfectanții.
Înainte de dezinfecție se va utiliza un produs de curățenie pentru îndepărtarea tuturor
materialelor organice și pământului (31). Dezinfectanții uzuali de nivel scăzut și intermediar
care pot fi utilizați pentru suprafețele din unitățile sanitare cuprind (31):
• Compuși cuaternari de amoniu;
• Alcool (etil sau izopropil);
• Agenți pe bază de clor (e.g. înălbitor, hipoclorit de sodiu sau calciu);
• Peroxid de hidrogen îmbunătățit.
Pentru o listă detaliată a produselor dezinfectante, vă rugăm consultați lista de Dezinfectanți
pentru virusul Ebola (34) și lista de Produse pentru combaterea agenților patogeni virali și
coronavirusului uman SARS-CoV-2 (35).

Zona de servicii de curățenie
Fiecare secție și fiecare spațiu destinat preparării, depozitării și re-prelucrării echipamentelor și
materialelor de curățenie reutilizabile trebuie să dispună de minim un spațiu pentru serviciile
de curățenie, care va fi destinat exclusiv acestui scop și nu va fi utilizat în niciun alt scop. Ar
trebui prevăzută o zonă separată pentru re-prelucrarea echipamentelor bio-medicale.
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Zona dedicată serviciilor de curățenie trebuie:
• Să fie bine ventilată și iluminată (lumină electrică sau naturală);
• Să fie etichetată cu semnul corespunzător de pericol biologic, aplicat pe ușă;
• Să aibă o sursă de apă adecvată (acces la apă caldă și rece, dacă este posibil);
• Să dispună de o chiuvetă utilitară sau scurgere în podea pentru eliminarea în siguranță a
soluțiilor utilizate;
• Să fie proiectată astfel încât, ori de câte ori este posibil, gălețile să poată fi golite într-o
chiuvetă utilitară sau în scurgerea din podea, fără a produce stropi;
• Să dispună de o chiuvetă destinată spălării mâinilor, utilizată exclusiv în acest scop;
• Să aibă acces la spălătoare de ochi;
• Să dispună de PPE adecvat;
• Să aibă suficient spațiu pentru separarea zonelor de re-tratare (zonele murdare) de cele de
depozitare a echipamentelor curățate;
• Să fie ușor accesibilă dinspre zonele pe care le deservește (ușor accesibilă din orice parte a
unității);
• Să fie dimensionată corespunzător pentru cantitățile de materiale, echipamente și chimicale
depozitate în cameră sau în zonă;
• Să aibă posibilitatea de afișase a fișelor de date de siguranță și instrucțiunilor producătorilor
pentru toate produsele de curățenie;
• Să nu permită stocarea articolelor personale de îmbrăcăminte sau de igienă personală, a
alimentelor sau băuturilor (trebuie să existe un spațiu separat pentru depozitarea acestor
articole ale personalului de curățenie);
• Să permită depozitarea și accesul în siguranță la substanțele chimice;
• Să fie prevăzută cu încuietori potrivite la toate ușile, pentru a permite accesul exclusiv
personalului de curățenie;
• Să nu fie aglomerată, pentru a permite curățarea eficientă;
• Să aibă suprafețe lavabile (podele, pereți, rafturi).

Sursa documentului:
https://web-prod.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre

46

SARI - Manual practic
Martie 2020
Tehnici generale de curățenie
Pentru toate procedurile de curățenie a mediului de lucru se vor respecta strategiile generale
de mai jos.

Realizarea unei evaluări vizuale primare a locului
Se va proceda la o evaluare vizuală preliminară, după care se vor stabili:
• orice nevoi de suplimentare a PPE sau materialelor (de exemplu, în cazul scurgerilor de sânge/
fluide corporale, sau dacă starea pacientului împiedică asigurarea curățeniei în condiții de
siguranță ori dacă pentru pacienți sunt necesare măsuri de precauție bazate pe transmitere);
• orice obstacole (de exemplu, aglomerări) sau probleme care pot împiedica curățenia în condiții
de siguranță;
• orice daune sau articole deteriorate de mobilier ori suprafețe care trebuie raportate
supervizorului sau conducerii.

Deplasarea de la zonele cele mai curate înspre cele mai murdare
Evaluarea se va face de la zonele cele mai curate înspre cele mai murdare, pentru a evita
răspândirea mizeriei și microorganismelor. Exemplele practice pentru această strategie includ
următoarele:
• În cadrul curățeniei generale, se vor curăța suprafețele joase anterior celor aflate la înălțime.
• Se vor curăța camerele pacienților înainte de toaletele acestora.
• În interiorul unui salon, curățenia generală trebuie să debuteze cu echipamentele comune și
suprafețele comune; se va trece apoi la suprafețe și articole care sunt atinse în timpul îngrijirii
bolnavului și care sunt în afara zonei pacientului și se va termina cu suprafețele și articolele
atinse direct de pacient în interiorul zonei pacientului. Cu alte cuvinte, suprafețele aflate la
înălțime în afara zonei pacientului trebuie curățate înaintea suprafețelor aflate la înălțime în
interiorul zonei pacientului.
• Se vor curăța mai întâi saloanele cu pacienți pentru care nu sunt necesare măsuri de precauție
bazate pe transmiterea virusului și abia apoi saloanele cu pacienți pentru care sunt necesare
măsuri de precauție bazate pe transmiterea virusului.
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Se va proceda de sus în jos
Curățenia se va face de sus în jos, pentru a împiedica scurgerea sau căderea murdăriei și
microorganismelor și contaminarea zonelor deja curățate. Exemple practice:
• Se vor curăța cadrele paturilor și abia apoi picioarele paturilor;
• Se vor curăța suprafețele superioare și abia apoi podelele;
• Podelele vor fi lăsate la urmă pentru a putea strânge gunoiul și microorganismele ce ar putea
ajunge pe acestea.

Curățenia se va face metodic, sistematic
Curățenia se va face metodic, în mod sistematic, pentru a nu pierde din vedere nicio zonă. De
exemplu, curățenia se va face de la stânga la dreapta sau în sensul acelor de ceasornic (Figura
47). Într-un salon cu mai multe paturi, se va curăța zona fiecărui pacient în mod similar – de
exemplu, începând cu picioarele patului și în sensul acelor de ceasornic.

Figura 47. Exemplu de strategie de curățenie pentru suprafețele din salon, cu deplasarea în mod sistematic în jurul
zonei de îngrijire a pacientului
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Curățarea și dezinfecția suprafețelor din spații
Curățenia tuturor suprafețelor și spațiilor trebuie făcută temeinic, cu respectarea principiilor
generale următoare (32):
• Curățenia însemnă îndepărtarea prafului, pământului și substanțelor contaminante de pe
suprafețele spațiului și asigurarea unui mediu uscat, igienizat și sănătos în unitatea sanitară,
atât pentru pacienți cât și pentru personal și vizitatori.
• Curățenia reprezintă un pas esențial înainte de orice proces de dezinfecție, deoarece astfel
se îndepărtează murdăria, resturile și alte materiale care diminuează eficiența substanțelor
chimice pentru dezinfecție.
• Utilizarea detergenților neutri este esențială pentru asigurare curățeniei eficiente.
• O atenție specială trebuie acordată salubrizării și curățeniei toaletelor deoarece acestea sunt
de regulă puternic contaminate și reprezintă focare de infecții intra spitalicești.
• Echipamentele bio-medicale electromecanice nu se vor introduce în apă: în timpul curățării
podelelor, asigurați-vă că aceste echipamente sunt scoase din priză.
• Nu este necesară monitorizarea bacteriologică de rutină pentru evaluarea eficienței curățeniei
nu este necesară.
• Metodele de curățenie pentru suprafețele mari trebuie evitate deoarece conduc la apariția
suspensiilor sau aerosolilor sau dispersarea prafului în saloane (de exemplu, măturatul uscat,
pulverizarea unor substanțe, ștergerea prafului cu peria) (32).
• Lenjeria și suprafețele din toate spațiile dedicate îngrijirii persoanelor infectate cu COVID-19
(unitățile de tratament, centrele comunitare) trebuie să fie curățate în mod regulat (cel
puțin o dată pe zi și după externarea pacienților). Există mulți dezinfectanți activi împotriva
virusurilor învelite cu genom ARN, cum este nCoV, inclusiv dezinfectanții uzuali pentru spitale.
OMS recomandă în prezent utilizarea (36):
• Alcoolului etilic de 70% pentru dezinfecția suprafețelor mici precum echipamentele dedicate
reutilizabile (de exemplu, termometre) între utilizări;
• Hipocloritul de sodiu de 0,5% (5000 ppm) pentru dezinfecția suprafețelor.

Gestionarea lenjeriei
Tot personalul care se ocupă de schimbarea așternuturilor, prosoapelor și materialelor murdare
ale pacienților cu COVID-19 trebuie să poarte PPE corespunzător, inclusiv mănuși de protecție,
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măști, ochelari de protecție (de tip ochelari de schi sau scut facial), halate cu mâneci luni, șorțuri
(dacă halatele nu sunt impermeabile), și botoși sau papuci medicinali închiși, înainte de a atinge
orice lenjerie murdară. Personalul respectiv trebuie să-și igienizeze mâinile după expunerea la
sânge și fluide corporale și după îndepărtarea PPE.
Lenjeria murdară trebuie depozitată în saci sau containere etanșe, etichetate corespunzător,
după îndepărtarea cu grijă a oricăror excremente solide, care trebuie depozitate într-o găleată
acoperită înainte de a fi aruncate la toaletă sau latrină.
Se recomandă spălarea în mașina de spălat cu apă caldă (60–90 °C) și detergent pentru rufe.
Dacă spălarea automată nu este posibilă, lenjeria va fi înmuiată în apă caldă cu săpun într-o
cadă mare, utilizând un băț pentru amestecare și cu evitarea stropirii. Cada va fi apoi golită
iar lenjeria înmuiată în soluție de clor 0,05% pentru aproximativ 30 minute. În final, lenjeria
trebuie clătită cu apă curată și uscată la soare.
Pentru mai multe informații privind utilizarea apei, salubrizarea, igienizarea și gestionarea
deșeurilor în unitățile alocate, vă rugăm să consultați secțiunea Apă, Salubrizare, Igienizare și
Gestionarea Deșeurilor pentru COVID-19 (36).

Curățarea și dezinfectarea dispozitivelor bio-medicale
Sterilizarea sau decontaminarea obiectelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale reprezintă
un subiect complex și extrem de specializat. Toate suprafețele, dispozitivele și echipamentele
medicale destinate îngrijirii pacienților prezintă riscul de contaminare cu microorganisme.
Odată contaminate, aceste obiecte pot pune în pericol pacienții, personalul și vizitatorii. Una
dintre componentele esențiale ale strategiilor de PCI o constituie obligația tuturor unităților
spitalicești/centrelor medicale de a implementa proceduri de lucru standardizate pentru
decontaminarea în siguranță și eficientă a zonelor atinse de pacienți și tuturor articolelor și
echipamentelor reutilizabile, pentru a preveni infectarea încrucișată. Este vital ca unitățile
sanitare să dispună de un spațiu dedicat pentru decontaminarea articolelor și echipamentelor
reutilizabile (32).
Manualul OMS privind Decontaminarea și reprocesarea dispozitivelor medicale pentru unitățile
sanitare (37) prezintă ciclul de viață al decontaminării, inclusiv metodele specifice de curățare,
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dezinfecție și sterilizare aplicate dispozitivelor medicale. Respectați întotdeauna instrucțiunile
de decontaminare cuprinse în manualele producătorilor astfel încât să nu le deteriorați și să
asigurați totodată decontaminarea corespunzătoare.
Este esențial ca unitățile medicale să dispună de un spațiu dedicat decontaminării dispozitivelor
bio-medicale reutilizabile (32). Dispozitivele diferite necesită tratament diferit, în funcție
de design-ul lor (de exemplu, colțuri ascuțite, margini danturate, rotunjite), posibilitatea
dezasamblării și amplasarea lor în cadrul unității medicale ( în zone de risc redus, mediu sau
ridicat de contaminare).
Curățenia trebuie efectuată astfel încât să prevină contaminarea încrucișată a diverselor
componente deja curățate în cadrul aceluiași plan. Este de asemenea important să se evite
deteriorarea echipamentelor și dispozitivelor electrice, mecanice, termice și chimice. Cele două
fluxuri generice ale ciclului de decontaminare pentru dispozitivele reutilizabile sunt:
Colectare → Curățare → Dezinfectare → Uscare → Depozitare

Colectare → Curățare → Dezinfectare → Uscare → Sterilizare → Depozitare
Este important de reținut că în cazul în care dispozitivele reutilizabile necesită sterilizare, trebuie
respectați pașii de mai sus.
Pentru mai multe informații, a se vedea Decontaminarea și reprocesarea dispozitivelor medicale
pentru unitățile spitalicești (37).
Nu este permis transportul echipamentelor înainte de decontaminare. De reținut că
dezinfectanții folosiți în mod uzual sunt eficienți împotriva 2019-nCoV. În general, se va
reduce la minim expunerea echipamentelor medicale prin îndepărtarea oricăror echipamente
neesențiale din zona pacientului și prin evitarea în cea mai mare măsură posibilă a contactului
dintre componente și pacient. Măsurile de asigurare a igienei mâinilor vor fi permanent
respectate.
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Gestionarea cadavrelor
Înmormântarea și incinerarea persoanelor decedate reprezintă momente de maximă emoție
pentru familie și comunitate și pot genera probleme sau chiar conflicte deschise. Înainte de
demararea oricăror formalități familia trebuie să fie informată în detaliu asupra procedurilor
și drepturilor religioase și personale, pentru a arăta respectul cuvenit persoanelor decedate.
Asigurați-vă că există un acord oficial din partea familiei înainte de demararea procesului de
înmormântare. Nicio înmormântare nu poate începe înainte să fi fost obținut acordul familiei
(38).
Până când vor exista mai multe informații despre modul de răspândire al 2019-nCoV, se
recomandă utilizarea unei combinații de măsuri de precauție standard pentru contactul
cu, preluarea și predarea cadavrelor, pentru a asigura protecția lucrătorilor medicali care
gestionează corpurile neînsuflețite ale persoanelor suspecte sau confirmate cu COVID-19 (39).
Autoritatea responsabilă din cadrul centrului de tratament are obligația de a forma și organiza
o echipă care va asigura gestionarea cadavrelor. Această echipă va beneficia de pregătirea
corespunzătoare și trebuie să i se asigure materialele și PPE necesare pentru pregătirea
cadavrelor pentru înmormântare.
Corpul neînsuflețit trebuie să fie introdus într-un sac special pentru transportul cadavrelor
(40) cu strat absorbant și cu etichetă pentru identificarea pacientului decedat. Înainte de a
pătrunde în cameră, echipa trebuie să aibă confirmarea decesului și datele de identificare a
pacientului din partea echipei medicale. Echipa medicală trebuie să fi îndepărtat deja orice
dispozitive ascuțite și biomedicale și să fi acoperit corpul cu un cearșaf. Datele de identificare
a pacientului trebuie să fie înscrise pe sacul de transport cu un market permanent pentru a
asigura identificarea corectă a acestuia cu ajutorul numărului de identificare și a numelui și
prenumelui.6 În cazul în care este necesară prelevarea unor probe la deces, asigurați-vă că
probele respective au fost deja prelevate.
Specificațiile tehnice ale sacilor special de transport cadavre (41):
• să fie prevăzute cu fermoar pe întreaga lungime, sub formă de U sau J, cu spire metalice mari
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pe cheița de închidere;
• să-și mențină etanșeitatea pe durata manevrării și transportului cadavrului;
• să fie rezistente la rupere și înțepare;
• să fie prevăzute cu cusături termo-lipite, pe o lățime de cel puțin 10 mm;
• să fie confecționați din polietilenă (PE) liniară ranforsată, etilen-acetat de vinil (EVA) sau
poli(etilen-acetat de vinil) (PEVA);
• să aibă o grosime de of 300–400 µm;
• să nu conțină cloruri ( în cazul în care cadavrul este incinerat);
• să nu fie biodegradabile (sacii se dezintegrează în sol în 5–8 ani);
• să aibă o capacitate de transport de 120 kg (pentru adulți) sau 50 kg (pentru copii);
• să fie prevăzute cu patru până la șase mânere de transport ranforsate;
• să fie albe;
• să aibă dimensiunile 220 × 100 cm (pentru adulți) sau 120 × 80 cm (pentru copii);
• să aibă un buzunar de etichetare transparent, pentru introducerea plăcuței de identificare
(opțional).
Pentru a evita riscul producerii de aerosoli, nu pulverizați clor sau alte produse dezinfectante pe
cadavru. Dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la deces sau dacă înmormântarea/incinerarea
este programată în următoarele 24-48 de ore, utilizați un al doilea sac de transport cadavre.
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