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PLANUL DE MĂSURI  
al Spitalului de Psihiatrie Voila, în contextul epidemiei cu Coronavirus 

COVID-19 
(actualizat în data de 19.06.2020) 

 

Organizarea activității 
 

➢ Spitalul de Psihiatrie Voila este spital de monospecialitate psihiatrie, având structură 
pavilionară. 

➢ Accesul în Spital se face pe două circuite separate, pentru pacienți și pentru 
personalul angajat. Accesul pentru  personalul angajat se face pe poarta principală a 
spitalului și accesul pentru  pacienți prin zona marcată în acest sens. 

➢ În cadrul spitalului s-a definit ca zonă tampon, dedicată pacienţilor psihiatrici 
suspecţi sau confirmaţi COVID 19, o zonă distinctă, respectiv Cabana 3. 

➢ În fiecare zonă de internare a pacienților se va asigura, printr-o judicioasă 
repartizare a pacienților pe secții, o distanță de 2 m între pacienți și în funcție de 
suprafața utilă a saloanelor, în saloanele mari se vor interna maximum 5 pacienți. 

 

I. Situația internărilor  
 
a) În perioada următoare se vor interna atât urgențele psihiatrice cât și pacienți din 

județul Prahova cu patologie psihiatrică ce nu pot fi tratați în regim ambulator  - cu 
bilet de trimitere de la medicul psihiatru din ambulatoriu sau de la medicul de familie. 

b) Se vor acorda consultații în Ambulatoriu de specialitate, respectiv la cabinetele de 
psihiatrie adulți și psihiatrie copii, precum și în cadrul Laboratorului Balneo-Fizio-
Terapie, conform programărilor, cu respectarea prevederilor specifice în vigoare 

c) Activitatea ambulanței spitalului care va efectua transportul pacienților în vederea 
consulturilor interdisciplinare se va desfășura în regim normal, conform planificărilor. 

d) Șefii de secție vor institui un sistem funcțional de comunicare cu aparținătorii 
pacienților. 

e) Se va asigura o comunicarea publică adecvată pentru că, în aceasta perioadă, 
publicul să se adreseze spitalului doar pentru situații de urgență. 

 

II. Măsuri privind ACCESUL în incinta spitalului 
 

Accesul în incinta spitalului este permis pentru următoarele categorii de 
persoane fizice: 
a) personalul echipajelor care însoțesc ambulanțele serviciilor de urgență, inclusiv 
polițiști și jandarmi; 
b) persoanelor cu sau fără bilete de trimitere și fără programare care solicită consult 
psihiatric de urgență prin camera de gardă sau prin ambulatorul de specialitate 
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sau care solicită diverse avize/documente medicale. 
c) personalul: 

- agenților economici care asigură aprovizionarea spitalului cu alimente,medicamente 
și cu materiale sanitare; 

- agenților economici specializați în colectare deșeurilor; 

- firmelor de salubritate; 

- personalului firmelor cu care spitalul are încheiate contracte de prestări servicii; 

- persoanelor - candidați înscriși la concursurile/examenele organizate de către spital; 
Accesul tuturor persoanelor fizice este permis numai după efectuarea triajului 
epidemiologic de către asistentul medical desemnat. 
d) personalul angajat/propriu  în urma triajului epidemiologic efectuat la intrarea în 
instituție. 
 

Accesul în incinta spitalului este interzis pentru următoarele categorii de persoane 
fizice: 
a) aparținători; 
a) vizitatori; 
b) reprezentați medicali și ai firmelor de distribuție a medicamentelor; 
c) reprezentanților firmelor de curierat. 
 

Efectuarea triajului epidemiologic al angajaților  
1. Personalului medical și nemedical angajat al spitalului i se va efectua triajul 

epidemiologic (termometrizare), la punctul de acces în spital, de către asistentul 
S.P.I.A.A.M. sau de către asistenții medicali de la Camera de gardă/desemnați 
(după caz), atât la intrarea în tura de zi cât și la intrarea în tura de noapte, conform 
graficului si reglemetărilor interne specifice; 

2. Personalul medical și nemedical va semna în Registrul destinat triajului la intrarea în 
tură; vor fi termometrizați; 

3. Accesul către locul de muncă se va permite doar angajaților declarați apți în urma 
triajului. 

 

Efectuarea triajului epidemiologic al pacienților: 
1. Triajul epidemiologic și consultul se va face de către asistentul medical desemnat, 

la Punctul de triaj organizat în CONTAINER, pe tot parcursul celor 24 de ore de 
lucru (fracționat în două ture); 

2. În funcție de rezultatul procedurii de triaj – termometrizare + completarea 
chestionarului pentru triajul epidemiologic prezentat în Anexa 4, vor fi direcționați 
astfel: 

a. Urgențele psihiatrice însoțite de personalul echipajelor ambulanțele serviciilor de 
urgență, inclusiv polițiști și jandarmi vor fi direcționate către Camera de gardă unde 
vor fi consultate de către medicul de gardă; 
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b. Pacienții care solicită consult de specialitate vor fi îndrumați către cabinetele de 

consultații din Ambulatoriul de specialitate și consultați de către medicul de serviciu, 

chiar dacă nu au programare; 

c. Pacienții care se prezintă pentru internare vor fi consultați, la punctul de triaj al 

pacienților, de către medicul de gardă care va decide sau nu internarea sau alte 

recomandări;  

d. Pacienții care se prezintă pentru internare, în urma unei programări vor fi conduși, 

după confirmarea telefonică a programării de către medicul curant și precizarea 

diagnosticului,  la garderoba spitalului, după caz (ex:. urgențele majore vor fi 

îndrumate direct către secții), de la garderobă pacientul va fi condus de către 

brancardier către secția/compartimentul unde a fost repartizat, FOCG  se va trimite 

ulterior întocmirii acesteia pe secţie . 

e. Pacienții care solicită diverse avize/adeverințe, după caz vor fi îndrumați către 
cabinetele de consultații din Ambulatoriul de specialitate. 

 

III. Măsuri privind identificarea pacienților internați sau prezentați în 
vederea internării, suspectați de alte boli infecto-contagioase 
 

• Cazurile de boli infecto-contagioase vor fi direcționate către Spitalul Orășenesc 
Baicoi, pentru pacienții adulți, iar pacienții pediatrici se vor redirecționa la Spitalul de 
Pediatrie Ploiești. 

• Cazurile suspecte de meningită se vor dirija la Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești, Secția de Neurologie. Consultul pacientului va fi efectuat de către medicul 
specialist infecționist. 

 

IV. Metodologie de identificare si supraveghere a sindromului 
respirator acut cu noul coronavirus-COVID-19 
 

Caz suspect  
Orice persoană cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin unul din 
următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (scurtarea respiratiei)  
SAU  
Orice persoana cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie  
SAU  
Orice persoana cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de 
febră ŞI tuse ŞI dificultate în respirație (scurtarea respiratiei) ŞI care necesită 
spitalizare peste noapte)  
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Notă:  
Pentru copiii cu vârsta pana la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale 

(vărsături, diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-
2. 
 

Definițiile COVID-19 comunitar sau IAAM  
Un caz COVID-19 poate fi de origine comunitară sau asociat asistenței medicale 

(IAAM), în funcție de:  
- numărul de zile anterioare datei debutului sau a confirmării în laborator, după data 
internării într-o unitate sanitară (spital, centru de dializă), centru rezidential de sedere 
prelungita (ziua 1);  
- argumentele din investigația epidemiologică privind originea comunitară sau IAAM 
(apartenența cazului la focare de infecții cu una sau alta dintre origini)  
 

Pot exista următoarele situații:  

• Caz COVID-19 comunitar  
- simptome prezente la internare sau debut în primele 48 de ore după internare;  
- debut în zilele 3-7 după internare și o suspiciune puternică de transmitere comunitară 
(apartenența la un focar de cazuri comunitare); 

• Caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)  
- debut după 48 ore de la internare și o suspiciune puternică de transmitere asociată 
asistenței medicale;  
- cazurile la personalul medico-sanitar si auxiliar, dacă nu există argumente puternice în 
favoarea unei transmiteri comunitare;  
Cazurile cu debut în primele 14 zile după externarea dintr-o unitate sanitară pot fi:  
- IAAM, dacă debutul are loc în primele 48 de ore după externare;  
- cu origine incertă, in cazul debutului la 3-14 zile dupa externare, dacă nu există 
argumente puternice în favoarea unei origini comunitare sau IAAM  

Atribuirea unei categorii de transmitere sau alteia ar trebui făcută după o evaluare 
atentă a fiecărui caz în parte. 
 

Caz confirmat  
O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de 

semnele şi simptomele clinice. 
 

Contactul apropiat este definit ca:  
- Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;  
- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de 
mână fără igiena ulterioară a mâinilor);  
- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz 
de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de 
mănușă);  
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- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai 
mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute;  
- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sală de ședințe, sală 
de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o 
distanţă mai mică de 2 m;  
- Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă 
îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de 
laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul 
corect al echipamentului de protecție*;  
*Personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului 
de îngrijire acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT APROPIAT.  

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

 

Deces la pacient confirmat cu COVID-19 
Decesul la pacient confirmat cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un 

pacient confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară 
de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex.: traumatism, hemoragie acută 
majoră, etc...) și la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală și 
momentul decesului. 

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-
existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportată ca 
și cauza a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se 
supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. 

COVID-19 trebuie menționată pe certificatul de deces drept cauză a decesului 
pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a 
cauzat sau a contribuit la deces. 
 

Criterii pentru inițierea testării pentru SARS-CoV-2 
1. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar și auxiliar, conform definiţiei 
de caz; 
2. Contactii direcți asimptomatici ai unui caz confirmat - la 6-7 zile de la ultimul contact 
cu cazul confirmat; 
3. Pacienţi cu maximum 48 de ore înainte de procedura de transplant (asimptomatici) 
şi donatorii de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți 
cu transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament 
imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant – 
2 teste la 24 de ore interval; 
4. Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă medicamentos, 
cu maximum 48 de ore inainte de internarea în spital; 
În acest context, termenul de imunosupresie se referă la: chemoterapia citotoxică, 
agenți biologici cu acțiune prelungită, imunoterapie celulară și doze mari de 
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glucocorticoizi, conform ghidului Societății Americane de Boli Infecțioase (6.05.2020), 
accesat la https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/ 
5. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau radioterapie: 
- Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – cu maximum 48 
de ore înainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru 
monitorizare; 
- Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de radioterapie – înainte de prima 
ședință și apoi la 14 zile, până la terminarea curei; 
6. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre 
invazive, cu maxim 48 de ore înaintea intervenției/manoperei; 
Notă: 
Cu referire la punctele 5. și 6., în cazul pacienților copii care se internează cu însoțitor, 
se testează și însoțitorul. 
7. Pacienti hemodializaţi asimptomatici - de 2 ori pe luna; 
- Pacienti hemodializati asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile 
interval între ele; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate 
de restul pacientilor; 
8. Pacienti hemodializaţi simptomatici; 
9. Persoane instituționalizate asimptomatice – de 2 ori pe lună; 
10. Personalul de îngrijire din centre rezidențiale – de 2 ori pe lună; 
11. Gravidele asimptomatice care se află în carantină / izolare la domiciliu sau au fost 
contact apropiat cu un caz confirmat – în ziua 14, dacă nu au devenit simptomatice; 
12. Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în 
a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant**; 
** În perioada imediată contactului posibil infectant și până la primirea rezultatului de 
laborator, personalul medico-sanitar si auxiliar își va desfășura activitatea cu 
respectarea măsurilor de protecție standard.  

Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din rândul personalului sanitar 
vor respecta procedurile de izolare impuse şi pentru restul persoanelor infectate. 
Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandări. 

Buletinele de analiză cu rezultate pozitive ale testărilor vor fi raportate imediat, 
scanat, în același mesaj trimis pe e-mail de către laboratorul care a efectuat testarea, 
către spitalul solicitant, direcția de sănătate publică de apartenență a cazului şi INSP şi 
se vor lua măsurile necesare de internare / izolare a persoanelor infectate.  

În aceste cazuri, se va efectua anchetă epidemiologică de către SPIAAM şi vor 
adopta măsuri de limitare a infecției. 

Raportul anchetei epidemiologice va fi trimis în termen de 24 de ore Direcţiei de 
Sănătate Publică a judeţului Prahova. 
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Se definesc în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila următoarele Zone 
Tampon și spații destinate internărilor: 
 

1. Zona tampon de internare pentru pacienți psihiatrici 
suspecți/confirmați COVID: Cabana 3; 

2. Pavilionul 12- salonul de supraveghere va fi dedicat internărilor de 
tranzit, respectiv internărilor cu Foaie de cameră de gardă; 

3. Zone de internare continuă: Pavilionul 1 -  femei, Pavilionul 2 – 
femei, Pavilionul 3 – bărbați, Castel – bărbați, Pavilionul 12 – 
bărbați, Pavilionul 4 – femei (Secția V), Cabana 1 – femei, Cabana 2 
– bărbați, Pavilioanul 5 – copii, Pavilionul 6 – femei, bărbați – 
cronici. 
 

V. Măsuri privind identificarea unui caz supect/confirmat COVID-19, în 
urma triajului epidemiologic efectuat la punctul de triaj  
 

ÎN ACEST CONTEXT SUNT DEFINITE URMĂTOARELE SITUAȚII: 
 

Situația 1 
Pentru pacientul  considerat Caz suspect/confirmat COVID-19,  –  care se prezintă 
la punctul de triaj, medicul de gardă va lua următoarele măsuri: 
 

NON-URGENȚĂ PSIHIATRICĂ 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nas și gura pacientului; 
b) Va restricționa accesul persoanelor în încăpere, unde vor avea acces doar 
persoanele desemnate pentru evaluare; 
Acestea vor purta echipament de protecție adecvat format din: halat de unică 
folosință peste uniforma de spital, mănuși, bonetă, mască, vizieră. 
c) Va recomanda, după caz, tratament medicamentos psihiatric sau psihoterapic 
în regim ambulator; 
d) Va raporta la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect: cod 
caz, inițiale nume, prenume, sex, vârsta la debut, dată debut, simptome la debut, data 
internării, locul internării, simptome, semne și dg.de internare, istoricul de călătorie și 
perioada; contact cu un caz probabil/confirmat (cod caz index), în cazul în care acesta 
nu se prezintă la consult prin DSP; 
e) Va anunța managerul, directorul medical, directorul de îngrijiri şi SPIAAM; 
f) Va apela serviciul 112 pentru a fi transportat la Secția Boli Infecțioase a SJU Ploiești- 
dacă simptomatologia o impune. 
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URGENȚĂ PSIHIATRICĂ 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nasul și gura pacientului, și acesta va fi izolat imediat 
într-un salon din zona  tampon Cabana 3, spațiu destinat îngrijirii cazurilor de pacienți 
suspecți/confirmați COVID-19; 
b) Va restricționa accesul persoanelor în încăpere, unde vor avea acces doar 
persoanele desemnate pentru evaluare și tratament; 
Acestea vor purta echipament de protecție adecvat format din: halat chirurgical 
impermeabil de unică folosință peste uniforma de spital, mănuși, bonetă, mască, 
vizieră. 
c) Va  raporta la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect: cod 
caz, inițiale nume, prenume, sex, vârsta la debut, dată debut, simptome la debut, data 
internării, locul internării, simptome, semne si dg.de internare, istoricul de călătorie și 
perioada; contact cu un caz probabil/confirmat, în cazul în care acesta nu se prezintă 
la consult prin DSP; 
d) Va întocmi FOCG sau FCG, după caz și pacientul va primi tratament de specialitate 
psihiatrică în regim de internare de zi sau internare continuă; 
e) Va anunța managerul, directorul medical , directorul de îngrijiri şi SPIAAM; 
f)    În cazul pacientului considerat suspect va dispune  recoltarea de produse 
patologice în vederea diagnosticului de laborator; 
Probele se vor recolta conform procedurii prezentate în Anexa nr 2 privind prelevarea 
și transportul probelor biologice pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 și se trimit 
la Laboratorul de analize medicale de la Spitalul Judeten de Urgenta Ploiesti, în scopul 
testării prin tehnica RT-PCR, împreună cu Formularul de însoțire probe recoltate și 
Fișa de supraveghere a cazului confirmat cu COVID-19. 
g) Pe perioada în care se așteaptă confirmarea COVID-19, pacienții vor fi izolați în 
salon individual cu grup sanitar propriu, în condiții de precauții pentru infecții cu 
transmitere prin secreții respiratorii; 
h) Dacă pe parcursul spitalizării pacientul este confirmat COVID-19, va fi transferat într-
un spital suport COVID-19 după rezolvarea urgenței psihiatrice; 
i) Dacă starea pacientului se agravează, având nevoie de supraveghere de specialitate 
sau A.T.I., va anunța Serviciul de Ambulanță, prin numărul unic de urgență-112, pentru 
transferul pacientului la Secția Boli Infecțioase a SJU Ploiești, iar după preluarea 
pacientului de către ambulanță, va dispune efectuarea măsurilor de dezinfecție 
terminală a zonei de izolare; 
j) Dacă pacientul refuză internarea și sunt îndeplinite criteriile de internare se va 
declanșa procedura de internare nevoluntară. 
 

VI. Măsuri privind cazurile prezentate în punctul de triaj, care nu 
sunt suspecte COVID-19 
 

ÎN ACEST CONTEXT SUNT DEFINITE URMĂTOARELE SITUAȚII: 
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Situația 2 
Pentru pacientul care nu este suspectat de infecție cu SARS-CoV2,  care se 
prezintă la punctul de triaj, adus și însoțit de personalul echipajelor ambulanțelor 

serviciilor de urgență, inclusiv polițiști și jandarmi va fi direcționat către 
Camera de gardă unde va fi consultat de către medicul de gardă; 
 

După caz, medicul de gardă ia următoarele măsuri: 
 

NON-URGENȚĂ PSIHIATRICĂ 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nas și gura pacientului; 
b) În urma consultului de specialitate, pacientului i se vor elibera, după caz, Scrisoare  
medicală sau rețetă; 
c) Pacientul nu va fi internat;  
d) Pacientului i se poate recomanda adresarea către cabinetul ambulator de psihiatrie 

sau programare, după caz. 
 

URGENȚĂ PSIHIATRICĂ 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nas și gura pacientului; 
b) Va dispune internarea pacientului; 
c) Se va întocmi FOCG sau FCG, după caz, și pacientul va primi tratament de 
specialitate psihiatrică în regim de internare de zi sau internare continuă; 
d) Repartizarea pacientului pe secție/pavilion se va face de către medicul de 
gardă/curant, după caz: 
- Pacienții adulți bărbați: Pavilion 3, Castel, Cabana 2, Pavilion 6, Pavilion 12; 
- Pacienții adulți femei: Pavilion 1, Pavilion 2, Cabana 1, Pavilion 4, Pavilion 6; 
- Pacienții copii vor fi internați la Pavilionul 5; 
- Pacienții internați în tranzit cu Foaie de cameră de gardă vor fi cazați în 
Pavilionul 12, în  salonul de supraveghere. 
e) Pacientul va fi condus la garderoba spitalului, după caz (ex:. urgențele majore vor fi 
îndrumate direct către secții), de la garderobă pacientul va fi condus de către 
brancardier către secția/compartimentul unde a fost repartizat, FOCG  se va trimite 
ulterior întocmirii acesteia pe secţie . 
f) Dacă pacientul refuză internarea și sunt îndeplinite criteriile de internare se va 
declanșa procedura de internare nevoluntară. 
 

Situația 3  

Pentru pacientul care nu este suspect de infecție cu SARS-Cov2,  care se prezintă 

prin mijloace proprii, în vederea internării la punctul de triaj, va fi consultat de 

către medicul de gardă la triaj. 
 

După caz, medicul de gardă ia următoarele măsuri: 
 

http://www.spitalulvoila.ro/
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NON-URGENȚĂ PSIHIATRICĂ 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nas și gura pacientului; 
b) În urma consultului de specialitate, pacientului i se vor elibera, după caz, Scrisoare  
medicală sau rețetă; 
c) Pacientul nu va fi internat;  
d) Pacientului i se poate recomanda adresarea către cabinetul ambulator de psihiatrie 
sau programare, după caz. 
 

URGENȚĂ PSIHIATRICĂ 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nas și gura pacientului; 
b) Va dispune internarea pacientului; 
c) Se va întocmi FOCG sau FCG, după caz, și pacientul va primi tratament de 
specialitate psihiatrică în regim de internare de zi sau internare continuă; 
d) Repartizarea pacientului pe secție/pavilion se va face de către medicul de 
gardă/curant, după caz: 
- Pacienții adulți bărbați: Pavilion 3, Castel, Cabana 2, Pavilion 6, Pavilion 12; 
- Pacienții adulți femei: Pavilion 1, Pavilion 2, Cabana 1, Pavilion 4, Pavilion 6; 
- Pacienții copii vor fi internați la Pavilionul 5; 
- Pacienții internați în tranzit cu Foaie de cameră de gardă vor fi cazați în 
Pavilionul 12, în  salonul de supraveghere. 
e) Pacientul va fi condus la garderoba spitalului, după caz (ex: urgențele majore vor fi 
îndrumate direct către secții), de la garderobă pacientul va fi condus de către 
brancardier către secția/compartimentul unde a fost repartizat, FOCG  se va trimite 
ulterior întocmirii acesteia pe secţie . 

g) Dacă pacientul refuză internarea și sunt îndeplinite criteriile de internare se va 
declanșa procedura de internare nevoluntară. 
 

Situația 4  

Pentru pacientul care nu este suspect de infecție cu SARS-Cov2,  care se prezintă 

prin mijloace proprii la punctul de triaj, în vederea internării, în urma unei 
programări telefonice, asistentul medical de la triaj va proceda la: 
 

a) Aplicarea măștii pe nasul și gura pacientului; 
b) Contactarea telefonică a medicului curant în vederea confirmării programării și 
precizării diagnosticului; 
c) Trimiterea documentelor necesare întocmirii FOCG sau FCG, după caz, la Camera 
de gardă; 
d) Direcționarea pacientului, însoțit de către brancardierul de serviciu către  garderoba 
spitalului, după caz (ex:. urgențele majore vor fi îndrumate direct către secții) și apoi  
către secția/compartimentul unde a fost repartizat, FOCG  se va trimite ulterior întocmirii 
acesteia pe secţie:  
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e) Repartizarea pacientului pe secție/pavilion se va face de către medicul de 
gardă/curant, după caz: 
- Pacienții adulți bărbați: Pavilion 3, Castel, Cabana 2, Pavilion 6, Pavilion 12; 
- Pacienții adulți femei: Pavilion 1, Pavilion 2, Cabana 1, Pavilion 4, Pavilion 6; 
- Pacienții copii vor fi internați la Pavilionul 5; 
- Pacienții internați în tranzit cu Foaie de cameră de gardă vor fi cazați în 
Pavilionul 12, în  salonul de supraveghere. 
 

Situația 5 

Pentru pacientul care nu este suspect de infecție cu SARS-Cov2,  care se prezintă 

la punctul de triaj pentru consult de specialitate în Ambulatoriu, după triajul 

epidemiologic efectuat de către asistentul medical desemnat, acesta va proceda 
la: 
a) Aplicarea măștii pe nasul și gura pacientului; 
b) Direcționarea pacientului către Ambulatoriul de specialitate psihiatrie adulți/copii, sau 
către Laboratorul de Balneofizioterapie. 
 

VII. Măsuri privind identificarea unui caz supect COVID-19, în 
urma triajului epidemiologic efectuat pacienților internați, sau în cazul 
personalului medical/nemedical angajat care dezvoltă semne de boală 
respiratorie acută 
 

Situația 6 
Pentru pacientul Caz suspect COVID-19,  depistat în urma triajului epidemiologic 
pe secțiile și compartimentele de spitalizare, sau în cazul personalului 
medical/nemedical angajat care dezvoltă semne de boală respiratorie acută, în 
timpul desfășurării activității, medicul curant/de gardă ia următoarele măsuri: 
a) Va dispune aplicarea măștii pe nasul și gura pacientului, și acesta va fi izolat imediat  
în zona tampon Cabana 3, spațiu destinat îngrijirii cazurilor de pacienți suspecți COVID-
19; 
b) Va restricționa accesul persoanelor în încăpere, unde vor avea acces doar  
persoanele desemnate pentru evaluare și tratament; 
Acestea vor purta echipament de protecție adecvat format din: halat chirurgical 
impermeabil de unică folosință peste uniforma de spital, mănuși, bonetă, mască, 
vizieră. 
c) Va  raporta la DSP imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul suspect: cod  
caz, initiale nume, prenume, sex, vârsta la debut, dată debut, simptome la debut, data 
internării, locul internării, simptome, semne si dg.de internare, istoricul de călătorie și 
perioada; contact cu un caz probabil/confirmat; 
d) Va anunța managerul, directorul medical și directorul de îngrijiri si SPIAAM; 
e) Va comunica cu reprezentanții DSP Prahova referitor laformalitățile/procedurile  
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ulterioare; 
f) Va dispune  recoltarea de produse patologice în vederea diagnosticului de laborator;  
Probele se vor recolta conform procedurii privind prelevarea și transportul probelor 
biologice pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 și se trimit la Laboratorul de 
analize medicale cel mai apropiat, în scopul testării prin tehnica RT-PCR, împreună cu 
Formularul de însoțire probe recoltate și Fișa de supraveghere a cazului confirmat cu 
COVID-19; 
g) Managerul va dispune efectuarea unei anchete epidemiologice realizată de SPIAAM  
pentru identificarea contacților din secțiile și compartimentele spitalului în vederea 
izolării ulterioare; 
h) Personalul implicat în izolarea acestor cazuri va purta echipamentul de protecție  
corespunzător conform pct. VIII și Anexei 1. 
 

Circuitul pacienților este prezentat in Anexa 3 
 

VIII. Utilizarea rațională a Echipamentului individual de protecție în 
Contextul infecției COVID-19 
 

1. Măsuri de prevenire în contextul COV1D-19 
 

a) Pe baza dovezilor disponibile, virusul SARS-CoV- 2 este transmis de la om la om 
prin contact direct și prin picături Pfluge. Persoanele cu cel mai mare risc de infecție 
sunt cele care sunt în contact direct cu un pacient cu COVID-19 sau care au grijă de 
pacienții cu COVID-19. 
b) Măsurile de prevenire și de limitare sunt esențiale atât în domeniul asistenței 
medicale, cât și la nivelul comunității. 
Cele mai eficiente măsuri preventive pentru comunitate includ: 

• efectuarea frecventă a igienei mâinilor cu o soluție hidro-alcoolică prin frecare  
în cazul în care mâinile nu sunt vizibil murdare sau cu apa și săpun în cazul în 
care mâinile sunt murdare; 

• evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii; 

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

• purtarea unei măști în cazul prezenței simptomelor respiratorii și efectuarea igienei  
mâinilor după îndepărtarea măștii; 

•  menținerea distanței sociale (minim 1 m) față de persoanele cu simptome 
respiratorii. 
c) Personalul medical trebuie să aplice măsuri de precauție suplimentare pentru a se 
proteja și a preveni transmiterea în timpul îngrijirilor medicale. 
 Măsurile de precauție care trebuie puse în aplicare de către personalul medical care 
îngrijesc pacienții cu COVID- 19 includ utilizarea PPE în mod corespunzător; acest lucru 
implică atât selectarea echipamentului individual de protecție adecvat cât și echiparea și 
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dezechiparea corespunzătoare a acestuia. 
 

2. Recomandări de utilizare optimă a echipamentului individual de protecție 
disponibil. 
 

Având în vedere deficitul global de echipament individual de protecție, următoarele 
strategii pot facilita utilizarea optimă a PPE – vezi Anexa 1. 
 

IX. Investigații de laborator 
 

• Este necesară recoltarea de probe conform Anexei 2 și trimiterea lor către 
laborator, însoțite de Formularul de însoțire probe recoltate de la cazul suspect 
de COVID-19 din Anexa 2.  

• Probele respiratorii recoltate vor fi trimise la unitățile de specialitate care 
efectuează testare RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2.-Spitalul Județean de 
Urgență Ploiești. 

• Setul minim de probe recomandat a se preleva pentru diagnostic include:  
- Probe din tractul respirator superior (tampon sau spălătură nazofaringiană și 

orofaringiană), se vor utiliza tampoane de Dacron sau poliester, cu tija de plastic 
și descărcarea ambelor tampoane de exsudat nazofaringian și faringian, în 
același tub cu mediu de transport pentru virusuri (VTM).  

Recoltarea va fi efectută de către asistențul medical SPIAAM. 
 

Detalii privind recoltarea produselor patologice și testele de laborator se regăsesc în 
Anexa 2. 
 

X. Circuit informațional și feed-back informațional 
 

 Nivelul periferic:  SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA 

• raportează la DSP Prahova imediat, telefonic, setul minim de date pentru cazul 
suspect: nume, prenume, CNP, data debutului, simptome (în raport cu definiția de caz), 
legatura epidemiologică (contact cu caz confirmat), data decesului;  

• raporteaza la DSP imediat, telefonic, decesele înregistrate la cazuri confirmate cu 

COVID-19;  

• recolteaza și testează / trimit probele biologice la laborator, însotite de formularul de 
însotire probe, document obligatoriu. 
 

XI. Măsuri de control 

Se  instituie  imediat  după  depistarea  cazului  suspect  de  COVID-19, fără 
așteptarea rezultatelor de laborator. 
 

1) Atitudinea fata de caz :  
Un caz este considerat infecțios cu 2 zile înaintea debutului și încă 14 zile după debut.  
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Sunt necesare urmatoarele:  

• izolarea strictă a cazului suspect /confirmat  într-un salon cu un pat și grup sanitar 
propriu, din Cabana 3;  

• aplicarea precautiunilor de transmitere prin picaturi, prin contact și, după caz, 
aerogenă, precum si a celor universale, pe tot parcursul internării;  

• instruirea personalului care acordă îngrijire cazului suspect/confirmat de către 
medicul epidemiolog de spital și la fiecare schimbare a turei, de către coordonatorul 
echipei precedente;  

• cohortarea cazurilor suspecte si a personalului care le îngrijește. 
 

2) Atitudinea față de contacții apropiați:  
Contacții apropiați se vor auto-izola la domiciliu, împreună cu ceilalți membri ai 

familiei care locuiesc la aceeasi adresă, de preferat în camere diferite, si vor fi 
supravegheați clinico-epidemiologic timp de 14 zile, după caz, de la:  

• data celei mai recente expuneri la un caz suspect / confirmat cu COVID-19;  

• data ultimei expuneri într-o unitate sanitară în care erau tratați pacienți cu 
COVID-19, în care au lucrat sau s-au aflat. 

 

XII. Dispoziții finale 
 

1. Accesul tuturor persoanelor în spital se face doar în urma triajului epidemiologic și 
cu purtarea obligatorie a măștii individuale de protecție. 

2. Programul farmaciei cu circuit închis a spitalului va fi de luni până sâmbătă de la 800 
la 1800, (programul obișnuit). 

3. Pacienții vor servi masa la Sala de mese, cu respectarea distanțării sociale, si după 
caz împărțirea în două serii + responsabil asistent dietetician și SPIAAM. 

4. În vederea evitării aglomerării, circuitul pacienților NON-COVID, după deciderea 
internării, va include dezechiparea și prelucrarea  sanitară la garderoba spitalului, 
după caz (ex:. urgențele majore vor fi îndrumate direct către secții), de la garderobă 
pacientul va fi condus de către brancardier către secția/compartimentul unde a fost 
repartizat, FOCG  se va trimite ulterior întocmirii acesteia pe secţie . 

5. Se va asigura, printr-o judicioasă repartizare a pacienților pe secții, o distanță de 2 m 
între pacienți și în funcție de suprafața utilă a saloanelor, în saloanele mari se vor 
interna maximum 5 pacienți. 

6. Accesul la biserica Spitalului Voila este permis doar pacienților și angajaților 
spitalului, și nu va depăși în cadrul slujbelor religioase numărul de 16 persoane. 
Acestea vor purta obligatoriu masca de protecţie şi vor păstra distanţarea socială 
de minimum 2 m. Accesul altor persoane la slujbele religioase se va face doar cu 
acordul managerului şi după efectuarea triajului epidemiologic. 

7. Se va asigura respectarea circuitelor pacienților, hranei, lenjeriei și a deșeurilor, așa 
cum sunt reglementate la nivelul fiecărei secții, prin normele interne ale spitalului. 
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ANMCS
unitate aflată în

PROCES OEACREOTTARE

SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA
Câmpina, str. Voila nr. 114, jud. Prahova
Tel: 0344/101 118 Fax: 0344/102 034

E-mail: spitalpsihiatrie@>qmail.com Web: www.spitalulvoila ro
Nr. 4358 /19.06.2020

8. Fiecare șef de serviciu/compartiment medical sau nemedical are obligația 
respectării regulilor de protecție și prevenire a infecției cu Sars-CoV 2, conform 
reglementărilor legale și a recomandărilor Ministerului Sănătății, prin organizarea / 
reorganizarea serviciului în acest sens și prin permanenta instruire documentată, 
după caz, a personalului din subordine,

9. Prevederile prezentului Plan de măsuri pot fi actualizate în funcție de evoluția 
infecțiilor în contextul pandemiei COVID-19 și a deciziilor administrative stabilite în 
acest sens de către instituțiile abilitate ale statului.

10. Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului Plan se abrogă.

MANAGER
Dr. Irina Minescu

15


	plan masuri SPV 19.06.2020.pdf (p.1-14)
	ultima pg.pdf (p.15)

