CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2025, mun. Chişinău, str. Vl. Korolenco, 8; tel./fax: 37322727933;
IDNO 1006601004105; www.medicina-legala.md; e-mail: cancelaria.cml@cml.gov.md

ORDIN
mun. Chişinău
din 27 martie 2020

nr. 10

Cu privire la managementul cazurilor
de infecție cu COVID-19
În contextul situației epidemiologice privind infecția cu COVID-19, în legătură
cu declararea stării de urgență la nivel național (Hotărârea Parlamentului nr.55/2020),
în scopul asigurării realizării măsurilor de protecție a personalului medico-legal față
de infecția cu COVID-19 și în baza ordinelor MSMPS nr.316/2020 și nr.213/2020, în
temeiul pct.9), subpct. 5) al Regulamentului Centrului de Medicină Legală, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.58/2010,
ORDON:
1. Se ia act de Ordinul MSMPS nr.316 din 25 martie 2020 cu privire la
managementul cazurilor de deces al pacienților cu COVID-19.
2. Se aprobă:
1) Protocolul de acțiuni în caz de infecție cu noul coronavirus, COVID-19
(Anexa nr.1)
2) Declarația pe propria răspundere (Anexa nr.2)
3. Prezentul ordin produce efecte juridice de la momentul emiterii pe toată
perioada stării de urgență.
4. Se desemnează în calitate de unitate medico-legală de referință pentru
examinarea cadavrelor persoanelor care întrunesc definiția de caz de infecție cu
COVID-19 secția Tanatologie Chișinău.
5. Asistenta medicală superioară va asigura:
a) coordonarea cu Agenția Națională de Sănătate Publică în vederea
organizării instruirii personalului medico-legal privind gestionarea cazurilor
de infecție cu COVID-19;
b) obținerea la necesitate a kiturilor pentru prelevarea probelor biologice întru
confirmarea infectării;
c) evidența personalului medico-legal ce a intrat în contact cu cadavre sau
persoane cu COVID-19 în Registrul dedicat.
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6. ýefii subdiviziunilor:
а) vor aduce

1а cunoqtin{a angajalilor

din subordine prevederile prezentului

ordin contra sеmпйturй;
Ь) vor asigura controlul privind respectarea de сйtrе angajalii din subordine а
prevederilor prezentului ordin;

с) vor asigura controlul privind utilizarea rаliопаlй

а

echipamentelor de

proteclie individualё.
7. Personalul medico-legal implicat in сеrсеtаrеа саzurilоr се iпtruпеsс criteriile
de caz de infeclie cu COVID-l9 чоr asigura utilizarea rаliопаlй а
echipamentelor de protec{ie individualй.
8. ýeful secliei Ечаluаrе qi monitoizare ча:
а) asigura transmiterea ordinului in fоrmаt electronic qi va solicita tuturor
qefilor de subdiviziuni аlе Centrului de Medicinй Legalё confirmarea
telefonicб а rесерliопйrii ordinului;
Ь) elabora Registrul privind evidenla personalului medico-legal се а intrat in
contact cu cadavre sau persoane cu COVID-19.
9. Juristconsultul va asigura informarea scrisй а tufuror inspectoratelor de polilie
despre unitatea de rеfеriпlй desemnat5 pentru examinarea саdачrеlоr
реrsоапеlоr саrе intrцnesc definilia de caz de infeclie cu COVID-19 in vederea
аsigurйrii transportёrii асе stora (cadavrelor).
1 O.Controlul indeplinirii prezentului ordin mi7l asum personal.

Director

interimar

l

э (а.

2l2

Sergiu

TIGHIMANU

Anexă nr.1
la ordinul CML nr.10 din 27.03.2020
Protocol de acțiuni în caz de infecție
cu noul coronavirus, COVID-19
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul protocol este bazat pe cunoştinţele curente referitoare la infecția
COVID-19 și este destinat personalului medico-legal care vine în contact cu
persoane vii sau decedate ce întrunesc criteriile definiției cazului de infecție cu
COVID-19, inclusiv materialul biologic provenit de la acestea.
2. Protocolul va fi actualizat reieșind din evoluţia situaţiei epidemiologice cu
COVID-19 în Republica Moldova; acumularea şi disponibilitatea recomandărilor
organismelor internaționale în acest domeniu.

3.

4.

5.

6.

7.

II. Termeni și noțiuni
Transmiterea noului coronavirus SARS-CoV2 se face direct pe cale respiratorie
prin inhalarea picăturilor mari, indirect (contact) prin atingerea cu mână a unui
obiect sau suprafețe contaminate și apoi atingerea gurii, nasului sau ochilor și cu
posibilă răspândire prin materii fecale. Pentru că virusul SARS-CoV2 este nou a
cărui sursă și evoluția bolii nu sunt totuși complet clare, pot fi utilizate mai multe
precauții până când informații suplimentare vor deveni disponibile.
Perioada medie de incubație este considerată, până în prezent, ca fiind de 5-6 zile
cu o variație între 0-14 zile. Clinic infecția cu COVID-19 se manifestă în principal
cu febră, mialgii și tuse seacă, eventual dispnee și infecție respiratorie acută
severă.
În general, coronavirusurile umane pot rămâne infecțioase pe suprafețe până la 9
zile, iar în condiții experimentale, virusul COVID-19 a fost detectat până la 72 de
ore1. Durata supraviețuirii virusului pe suprafețe de carton este de până la 24 de
ore, iar pe sticlă, metal, plastic – până la 2-3 zile2.
Până în prezent, nu există dovezi cu privire la transmiterea COVID-19 prin
manipularea corpurilor persoanelor decedate. Riscul potențial de transmitere legat
de manipularea cadavrelor persoanelor decedate cu suspiciune COVID-19 sau
confirmat este considerat scăzut și poate fi legat de contactul direct cu cadavrul,
lichidele corporale sau obiectele contaminate. În timpul manipulării standard,
riscul asociat cu transmiterea picăturilor sau aerosolului de pe căile aeriene ale
decedatul este considerat scăzut, cu excepția aplicării procedurilor generatoare de
aerosoli care pot duce la formarea stropilor și aerosolilor (doar utilizarea
ferestrăului electric).
Măsurile de prevenire și limitare a transmiterii infecției suspecte cu COVID-19
asociată activităților medico-legale includ următoarele:
1) Măsuri administrative
2) Recunoașterea timpurie a simptomelor, izolare direct la sursă
3) Aplicarea Precauțiilor Standard pentru toți pacienții și cadrele sanitare

1

WHO. Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19. Interim
guidance 24.03.2020
2
ECDC. Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed
COVID-19. Technical report
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4) Implementarea suplimentară a Precauțiilor Specifice pentru contact, aerosoli
(în procedurile generatoare de aerosoli) în cursul preluării, transportului,
manipulării și autopsiei cadavrului
5) Aplicarea măsurilor de control al mediului cu intensificarea măsurilor de igienă
a mediului
8. Măsurile administrative cuprind:
1) instruirea personalului medical;
2) asigurarea triajului vizitatorilor, instituirea de zone de așteptare dedicate pentru
pacienții simptomatici și plasarea corespunzătoare a tuturor cadavrelor,
promovând un raport adecvat pacient-personal;
3) asigurarea de dezinfectanți, antiseptice pentru igiena mâinilor, echipamente
personale de protecție (în continuare EPP) și medicale în cantități suficiente;
4) monitorizarea complianței personalului medical în implementarea măsurilor
necesare
5) informarea conducătorului ierarhic superior și asistentei medicale superioare
despre un caz de infecție cu COVID-19
9. Recunoașterea timpurie a simptomelor se bazează pe identificarea cazului de
infecție cu COVID-19 care ar putea fi suspect, probabil și confirmat.
Caz suspect
Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii
respiratorii), ȘI fără altă, etiologie care să explice pe deplin prezentarea clinică ȘI cu
un istoric de călătorie în zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă 3 de COVID19 în ultimele 14 zile anterioare debutului simptomelor,
SAU
Pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii
respiratorii), ȘI care a fost în contact4 cu un caz COVID-19 confirmat sau probabil în
ultimele 14 zile înainte de debutul simptomelor,
SAU
Pacient cu infecție respiratorie acută severă ȘI care necesită spitalizare ȘI fără
altă etiologie care explică pe deplin prezentarea clinică.
Caz probabil
Reprezintă cazul suspect la care rezultatul testării pentru COVID-19,
comunicat de laborator, este neconcludent.
Caz confirmat
Reprezintă cazul pentru care a fost primită confirmarea de laborator a infecției
COVID-19, indiferent de semnele și simptomele clinice.
10.Personalul care gestionează persoane vii și cadavre, ce întrunesc definiția de caz
de infecție cu COVID-19 trebuie:
1) instruit de către o persoană competentă în prevenirea și controlul infecțiilor
privind riscurile și prevenirea infectării cu COVID-19, inclusiv îmbrăcarea și
înlăturarea echipamentului personal de protecție;
Zonele cu transmitere locală/comunitară extinsă și zonele afectate de COVID-19 sunt publicate zilnic pe pagina web a
Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (www.ansp.md)
4
Definiția contactului: O persoană care întrunește oricare dintre următoarele circumstanțe: - a locuit în aceeași
gospodărie cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - a avut contact fizic direct sau indirect cu
un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - s-a aflat în aceeași încăpere cu un pacient inclus în caz
suspect sau confirmat cu COVID-19; - face parte din personalul de laborator care procesează probe recoltate de la un
pacient cu COVID-19; - a călătorit cu orice mijloc de transport cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu
COVID-19; - s-a aflat într-o zonă cu transmitere locală/comunitară extinsă și zonele afectate de COVID-19, publicate
pe pagina www.ansp.md.
3
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2) asigurat cu EPP adecvat riscului, soluții antiseptice pentru igiena mâinilor,
detergenți, biocide și ustensile adecvate pentru curățarea și dezinfecția
suprafețelor, inclusiv a locului de muncă;
3) să respecte precauțiile standard și precauțiile suplimentare de contact și
aerosol în procedurile generatoare de aerosoli;
4) monitorizat privind respectarea precauțiilor standard și suplimentare de
control al infecției COVID-19;
5) înregistrat într-un registru dedicat pentru supravegherea medicală, depistarea
precoce în caz de suspecţie de infectare.
11.Precauțiile standard pentru toți pacienții și cadrele sanitare includ:
1) igiena mâinilor (spălare cu apă și săpun, aplicare dezinfectanți) și respiratorie;
2) utilizarea echipamentului personal de protecție în funcție de risc;
3) prevenirea accidentelor prin înțepare și tăiere;
4) gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor conform Regulamentului
sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.696/2018;
5) curățarea și dezinfecția mediului;
6) dezinfecția și curățarea instrumentarului medical;
7) respectarea distanței sociale – 1 metru;
8) evitarea aglomerării de persoane.
12.Se admite accesul în încăperile medico-legale doar a unui singur vizitator
(persoană examinată, rudă a răposatului, reprezentant al organelor de drept, alt
personal medical) în același timp. Se recomandă accesul în încăperile medicolegale a vizitatorilor cu mască de protecție.
13.Personalul medical trebuie să utilizeze rațional, corect și consecvent EPP și să
respecte o igienă adecvată a mâinilor pentru reducerea răspândirii agenților
patogeni.
14.Se interzice reutilizarea EPP de unică folosință, iar EPP de multiplă folosință va fi
curățat și dezinfectat imediat după utilizare.
15.Trebuie acordată o atenție sporită aplicării procedurilor sigure în gestionarea EPP,
instrumentarului folosit și deșeurilor medicale.
16.Deșeurile generate în timpul manipulării cazurilor de infecție cu COVID-19,
inclusiv EPP, sunt clasificate ca deșeuri infecțioase și vor fi gestionate conform
Regulamentului privind gestionarea deșeurilor în cadrul CML, aprobat prin
Ordinul nr.40 din 18.12.2015.
17.Toate suprafețele din încăperile medico-legale vor fi periodic curățate cu apă și
detergent și dezinfectate conform procedurilor standard.
18.Toate suprafețele care au intrat în contact cu cadavrul sau persoana ce întrunește
noțiunea de caz de infecție cu COVID-19, lichidele sau obiectele contaminate vor
fi curățate cu apă și detergent și dezinfectate conform procedurilor standard după
fiecare caz.
19.Suprafețele din încăperea în care a fost examinat cadavrul sau persoana ce
întrunește noțiunea de caz de infecție cu COVID-19 și produsele biologice
provenite de la aceștia se dezinfectează în următoarea ordine: masă, ușă, geam,
pereți (până sus), masă de cercetare, podea.
20.Curățarea minuțioasă a suprafețelor de mediu cu apă și detergent și aplicarea de
dezinfectanți obișnuiți constituie o procedură eficientă și suficientă.
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21.Studiile de moment au arătat o eficiență mai mare împotriva virusului COVID-19
a soluțiilor dezinfectante pe bază de alcool 700 și a hipocloritului de sodiu. La fel,
pot fi utilizate și soluțiile dezinfectante pe bază de clor.
22.După dezinfectare, spațiile în care a fost examinat cadavrul sau persoana ce
întrunește noțiunea de caz de infecție cu COVID-19 și produsele biologice
provenite de la aceștia se prelucrează cu lampă de cuarț timp de 30 min.
23.Spațiile vor fi aerisite bine după finisarea cercetării medico-legale, iar încăperea
urmează a fi ventilată naturală fără contact cu spațiile interne ale unității (cu ușa
închisă) timp de 15 min.
III. Precauții Specifice în cazuri de infecție cu COVID-19 la persoane vii
24.De la toate persoanele care se adresează pentru examinare medico-legală,
psihiatrico-legală (în condiții de ambulatoriu) și medico-criminalistică, inițial se
colectează în mod obligatoriu anamneza epidemiologică (conform Declarația pe
propria răspundere) și se precizează temperatura corporală (unde este posibil se
măsoară).
25.Completarea Declarației pe propria răspundere are loc în afara încăperilor
destinate examinării medico-legale și sub supravegherea pesonalului medico-legal
cu păstrarea distanței sociale (1m).
26.Atunci când se constată un caz suspect/probabil de infecție cu COVID-19,
personalul medico-legal va înterprinde acțiuni de protecție personală și profilaxie
după cum urmează:
1) utilizarea EPP: halat medical cu mâneci lungi rezistent la fluide, bonetă,
mănuşi, ochelari de protecție sau scut de față, respirator de unică folosință sau
mască chirurgicală, bahile;
2) izolarea persoanei (acolo unde este posibil) și păstrarea distanței de minimum
1m de alte persoane;
3) solicitarea AMU la numărul de telefon 112 dacă cazul nu este cunoscut de
către autorități.
27.Examinarea medico-legală a persoanei ce întrunește criteriile unui caz
suspect/probabil de infecție cu COVID-19 va fi efectuată doar de medicul legist
(fără asistent/registrator medical) cu utilizarea obligatorie a Fișei de lucru a
expertului medico-legal (examinarea persoanelor) (CP-F-9029), Fișei de lucru a
expertului medico-legal (examinarea stărilor sexuale bărbați) (CP-F-9030) sau
Fișei de lucru a expertului medico-legal (examinarea stărilor sexuale femei) (CPF-9031) aprobate prin Ordinul nr.1 din 02.01.2015 privind aprobarea și
implementarea în practica medico-legală a formularelor fișelor de lucru. Pentru
reducerea duratei contactului medicului legist cu persoana se recomandă utilizarea
instrumentelor ajutătoare (fotografiere, scheme corporale).
28.Expertiza medico-legală în privința persoanei ce întrunește criteriile cazului
confirmat de infecție cu COVID-19 internată în instituție medico-sanitară se
execută doar în baza documentelor medicale5.
IV. Precauții Specifice la examinarea cadavrelor la fața locului
29.Sosind la locul faptei, medicul legist colectează inițial anamneza epidemiologică
cu respectarea distanței sociale de minimum 1 m, iar în cazul constatării unui caz
de infecție cu COVID-19 utilizează EPP (combinezon cu protecție pentru cap;
5

Legea nr.58/2016, art.53, alin.1, lit.e)
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mănuşi; ochelari de protecție sau scut de față; respirator de unică folosință sau
mască chirurgicală; bahile) oferit de către reprezentantul organului de urmărire
penală.
V. Precauții Specifice la examinarea cadavrelor
30.Cadavrele persoanelor ce întrunesc definiția cazului de infecție cu COVID-19 vor
fi examinate doar în unitatea medico-legală de referință aprobată la p.4 al
ordinului nr.10 din 27.03.2020.
31.Din considerente epidemiologice și pentru limitarea la maxim a contactului cu
cadavrul persoanei ce întrunește definiția cazului de infecție cu COVID-19,
transportarea acestuia de la locul faptei se va face direct la unitatea medico-legală
de referință cu evitarea altor secții medico-legale teritoriale (raionale).
32.Îndreptarea cadavrului persoanei ce întrunește definiția cazului de infecție cu
COVID-19 către unitatea medico-legală de referință se face doar în baza unei
informații epidemiologice scrise oferite de medicul de familie sau reprezentantul
organului poliției prin intermediul rudelor răposatului din care să rezulte criteriile
de caz de infecție cu COVID-19.
33.Cadavrul persoanei ce întrunește definiția cazului de infecție cu COVID-19 va fi
recepționat în morga medico-legală doar dacă sunt respectate prevederile p.7 al
Recomandărilor provizorii privind managementul cazurilor de deces al pacienților
cu COVID-19, aprobate prin ordinul MSMPS nr.316 din 25.03.2020, adică plasat
într-un sac impermeabil închis și dezinfectat pe partea exterioară cu un biocid de
tip 2 destinat dezinfecției suprafețelor.
34.Se va reduce la minim numărul personalului medico-legal care contactează cu
cadavrul și se va duce evidența tuturor persoanelor care intră în contact cu acesta.
35.Cadavrul va fi depus în frigider cu posturi separate în aşteptarea derulării
procedurilor specifice medico-legale, respectiv a familiei pentru identificare.
36.Dacă nu există frigider cu posturi separate se va identifica un spaţiu separat faţă de
restul cadavrelor, care se va dezinfecta după fiecare cadavru.
37.Identificarea persoanei decedate a cărei identitate nu este cunoscută se face inițial
cu ajutorul mijloacelor tehnice fotografice. La necesitate, pentru identificarea
fizică a persoanei decedate a cărei identitate nu este cunoscută se admit maxim 2
persoane, care se asigură cu EPP adecvat riscului (conform anexei nr.1).
38.Autopsia cadavrului persoanei ce întrunește criteriile de caz de infecție cu
COVID-19 va fi realizată la sfârșitul programului de muncă într-o încăpere bine
ventilată (ventilație naturală cu cel puțin 160L / s).
39.În timpul efectuării necropsiei, personalul trebuie să respecte precauţiile standard
și precauțiile suplimentare de contact, picături și aerosoli (în procedurile
generatoare de aerosoli), întrucât plămânii, intestinele și alte organe pot conține
încă virus viu și este necesară protecție respiratorie suplimentară în timpul
procedurilor care generează aerosoli cu particule mici (de exemplu, folosirea
ferăstrăului electric și spălarea intestinelor).
40.Personalul va fi redus la minimum (expertul și autopsierul) în timpul efectuării
necropsiei și va purta EPP: măști de protecție respiratorie (N95/FFP2), ochelari de
protecție sau un scut pentru față, combinezon complet cu glugă din material
impermeabil sau material ţesut cu densitate mare și rezistent la apă, șorț
impermeabil, două perechi de mănuși, cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.
41.Se va respecta fluxul echipei de necropsie conform figurii 1.
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Camera de autopsie

Camera/locul de înlăturare a EPP

Camera/locul de îmbrăcare a EPP

Figura 1. Mișcarea sugerată a echipei de necropsie care efectuează un
examen postmortem
42.În timpul necropsiei se vor evita și/sau limita, dacă este posibil, procedurile
generatoare de aerosoli, inclusiv:
1) evitarea stropirii, inclusiv la
• prelevarea ţesutului pulmonar
• deschiderea intestinelor
• utilizarea ferăstrăului
2) disecarea in situ a piesei bucocervicotoracice;
3) utilizarea unei cantități minime de echipament în necropsie;
4) evitarea utilizării bisturielor şi foarfecelor cu vârfuri ascuţite;
5) limitarea utilizării apei și a jetului de apă.
43.Pentru confirmarea infectării cu COVID-19 de la cadavru se prelevează fragmente
de trahee, bronh, pulmon și creier și se ambalează în kituri de prelevare a probelor
oferite de Agenția Națională de Sănătate Publică.
44.Cadavrul va fi pregătit pentru a fi predat rudelor pentru înhumare prin:
1) tamponarea orificiilor anatomice ale cadavrului pentru evitarea scurgerilor de
fluide biologice;
2) ștergerea cadavrului cu soluție de dezinfectant (Pasdez 56);
3) îmbrăcarea și plasarea în sicriu.
45.În timpul predării pentru înhumare a cadavrelor persoanelor cu COVID-19 se
limitează accesul rudelor la maxim 2 persoane.
46.Rudele sau persoanele care preiau cadavrul, vor fi informate și li se vor da
instrucțiuni clare despre interzicerea:
1) convocării masive a oamenilor pentru procesiunea rituală;
2) organizării slujbei de pomenire în încăperi – este permis doar în aer liber;
3) organizării meselor de pomenire;
4) luării de rămas bun prin contact direct (atingerea și sărutul) cu cadavrul;
5) Adulți >60 de ani și persoane imunosuprimate nu ar trebui să interacționeze direct
cu corpul.
VI. Precauții Specifice la gestionarea materialului biologic
47.Toate recipientele cu materialul biologic prelevat de la cadavre sau persoane ce
întrunesc criteriile de infecție cu COVID-19 se dezinfectează pe suprafața lor
externă înainte de sigilare. Pachetele de hârtie (ex.: plicuri cu fire de păr, unghii)
sunt plasate într-o sacoșă de plastic, care se dezinfectează pe suprafața externă.
48.Faptul prelevării materialului biologic de la cadavre sau persoane ce întrunesc
criteriile de infecție cu COVID-19 se marchează pe Buletinul de trimitere în
laborator de model aprobat cu inscripția ”COVID-19”, recomandabil cu roșu.
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49.Cercetările medico-legale de laborator, de regulă, nu produc aerosoli, respectiv,
este suficient EPP standard (masca chirurgicală, halat cu mânecile lungi, ochelari
sau scut facial și mănuși).
50.Prelevarea probelor-mostră în laboratorul biologic de la persoane ce întrunesc
criteriile unui caz de infecție cu COVID-19 este amânată și urmează a fi efectuată
după o perioadă de autoizolare de cel puțin 14 zile pentru cazurile
suspecte/probabile sau la finele tratamentului pentru cazurile confirmate. În
cazurile ce nu suferă amânare, probele-mostră pot fi prelevate de personalul
medical la locul aflării persoanei.
VII. Modul de îmbrăcare și dezbrăcare a costumului de protecție
51.Îmbrăcarea
1) se stabilește un ajutor, care va fi echipat cu mănuși, bahile și halat simplu;
2) se dezinfectează mâinile;
3) se trage prima pereche de mănuși;
4) se pune costumul de protecție;
5) costumul de protecție se fixează la nivelul mâinilor prin realizarea unui buton
cu degetul mare prin mâneca costumului de protecție;
6) se pun suprabahile;
7) se pune respiratorul (N95/FFP2) sau respiratorul în procedurile generatoare de
aerosoli (N99/FFP3) și se efectuează testul de etanșeitate;
8) se pun ochelarii de protecție sau scutul facial;
9) se trage gluga;
10) se pune al doilea rând de mănuși;
11) ajutorul verifică să nu existe defecte ale costumului sau zone de tegument
expuse.
52.Dezbrăcarea
1) se spală a doua pereche de mănuși;
2) se scoate a doua pereche de mănuși;
3) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut);
4) se scoate șorțul;
5) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut);
6) se scot cizmele;
7) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut)
8) se răsucește sul gluga, astfel încât suprafața de contact să fie întotdeauna pe
suprafața internă;
9) persoana ce se dezechipează va trage puțin spre anterior ochelarii de protecție,
după care ajutorul îi va extrage trăgând de curelușă în sus. Mișcările se vor face
lent;
10) se desface fermoarul costumului de protecție, după care el se răsucește sul de
sus în jos astfel încât suprafața de contact să fie întotdeauna pe suprafața
internă;
11) se dezinfectează prima pereche de mănuși (1 minut)
12) se extrage masca/respiratorul;
13) se dezinfectează din nou mănușile;
14) se elimină mănușile;
15) se dezinfectează mâinile.
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Anexa nr.1
la Protocolul de acțiuni în caz de infecție
cu noul coronavirus, COVID-19

Echipamentului personal de protecție
pentru angajații ce manipulează cazurile ce întrunesc criteriile caz de infecție cu
COVID-19
Personalul

Activitatea

Tipul EPP minim
1. Mască medicală
Manipularea
2. Halat cu mâneci lungi de unică folosință
cadavrelor (cu
Experți
impermeabil. În cazul existenței riscului de stropire
excepția
judiciari,
cu fluide biologice se va purta șorț.
necropsiei),
infirmieri3. Mănuși nesterile care acoperă manșetele halatului
persoanelor,
autopsieri
4. Protecție pentru ochi (ecran pentru față sau
probelor
ochelari de protecție)
biologice
5. Cizme înalte sau bahile
1. Mască medicală
2. Halat cu mâneci lungi de unică folosință
impermeabil. În cazul existenței riscului de stropire
Infirmiere
cu fluide biologice se va purta șorț.
Prelucrarea
(personalul de
3. Mănuși cu sarcini grele (rezistente la dezinfecție și
suprafețelor
curățenie)
curățare)
4. Protecția ochilor (dacă există riscul de stropire cu
fluide biologice sau chimicale)
5. Cizme sau încălțăminte de lucru închise
1. Respirator N95 sau FFP2 standard, sau echivalent
2. Combinezon complet cu glugă din material
impermeabil și șorț.
Experți
3. Ecran pentru față (de preferință) sau ochelari de
judiciari și
Efectuarea
protecție
infirmieriautopsiei
4. Mănuși de autopsie (mănuși sintetice din plasă
autopsieri
rezistentă la tăiere) sau două perechi de mănuși
nesterile
5. Cizme înalte
1. Mască medicală
2. Halat cu mâneci lungi de unică folosință
Rude în
Identificarea impermeabil
contact cu
persoanei
3. Mănuși nesterile care acoperă manșetele halatului
cadavrul
decedate
4. Protecție pentru ochi (ecran pentru față sau
ochelari de protecție)
5. Bahile
Tot
personalul din Activități
Nu este necesar EPP
zone
administrative
administrative
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Anexă nr.2
la ordinul CML nr.10 din 27.03.2020
CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL
REPUBLICII MOLDOVA
MD-2025, mun. Chişinău, str. Vl. Korolenco, 8; tel./fax: 37322727933;
IDNO 1006601004105; www.medicina-legala.md; e-mail: cancelaria.cml@cml.gov.md

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Eu, subsemnatul(a)________________________________________________________________
date personale de identitate : B.I. seria______nr.___________________tel.___________________
informez personalul din cadrul Centrului de Medicină Legală că în ultimele 14 zile:
1. Am fost peste hotarele ţării/regiuni din țară în carantină sau afectate de COVID-19:
Da

; Nu

dacă Da_______________________________________________________
(se indică ţara/regiunea)

2. Am fost în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu COVID-19:
Da

; Nu

Contact: O persoană care: - a locuit în aceeași gospodărie cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID19; - a avut contact fizic direct sau indirect cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - s-a aflat în
aceeași încăpere cu un pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19; - face parte din personalul de
laborator care procesează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19; - a călătorit cu orice mijloc de transport cu un
pacient inclus în caz suspect sau confirmat cu COVID-19

3. Am (avut) următoarele simptome: tuse, febră, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea
frecvenței respiratorii
Da
; Nu
4. Mă aflu în regim de autoizolare la domiciliu pe motiv de contact cu persoane suspecte de COVID19:
Da

; Nu

5. Am fost informat(ă) despre necesitatea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei
virale acute cu coronavirus,
6. Am fost informat(ă) despre răspunderea penală conform legislaţiei în vigoare, pentru punerea în
pericol de contaminare a altei persoane sau grup de persoane, prin nefurnizarea intenţionată sau
neintenţionată a informaţiei din p. 1, 2, 3, 4 a Declaraţiei date.
7. Menţiuni (medicul la necesitate)___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data completării________________
Semnătura vizitatorului___________

Semnătura medicului_____________

(reprezentant legal)
_______________________________________________________________________________________________________________________

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, protejate conform prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011
privind protecția datelor cu caracter personal.
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