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PLANUL DE MĂSURI
al Spitalului de Psihiatrie Voila, în contextul pandemiei cu COVID-19

(actualizat în data de 29.03.2021)

I. Organizarea activității (generalități)
Spitalul de Psihiatrie Voila este spital de monospecialitate psihiatrie, având structură 

pavilionară, clasificat spital de nivel III - conform Ordinului nr. 434/26 martie 2021.

1.1. Accesul în Spital se face pe trei circuite separate:
a) circuit personal angajat;
b) circuit pacienți non-COVID;
c) circuit pacienții COVID-19 pozitivi.

Accesul pentru personalul angajat se face pe poarta principală a spitalului și accesul 
pentru pacienți prin zonele marcate în acest sens.

1.2. Accesul în incinta spitalului este permis doar 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 
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 clinic și 
epidemiologie de către asistentul medical desemnat.
d) personalul angajat/propriu în urma triajului epidemiologie efectuat la intrarea în 
instituție.
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I.3. 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.

II. Activitatea medicală

11.1. Triajul clinic și epidemiologie

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

epidemiologie (termometrizare și completare chestionar), la punctul de acces în 
spital, 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;

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

Efectuarea triajului clinic și epidemiologie al pacienților:
1. Triajul clinic și epidemiologie 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, respectiv, termometrizare + completarea 
Fișei de triaj clinic și epidemiologie - Anexa 1, vor fi direcționați astfel:

a. 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.

b. Pacienților* admiși pentru internare li se vor recolta teste rapide de detecție a 
antigenelor SARS-CoV-2.

* Excepție fac pacienții vaccinați împotriva SARS-CoV-2 și cei cu rezultat negativ la test 
RT-PCR sau test rapid de detecție a antigenelor SARS-CoV-2, teste nu mai vechi de 48 
de ore.
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c. Testul rapid va fi recoltat și efectuat astfel:
o Asistentul de serviciu de la nivelul Camerei de gardă va recolta și efectua 

testul în spațiul destinat triajului pacienților;
o Rezultatul va fi consemnat în Registrul de consultații;
o în funcție de rezultatul testului:
o Pacienții cu rezultat NEGATIV vor fi internați în secția/compartimentul 

indicat de către medicul de gardă;
o Pacienții cu rezultat POZITIV vor fi izolați în Cabana nr. 3, urmând a fi 

trimiși pentru evaluare pluridisciplinară către un spital de nivel I sau 
II, și în urma evaluării vor putea fi internați și îngrijiți în zona 
destinată pacienților confirmați COVID-19 - Cabana nr. 3.

d. Urgențele psihiatrice vor fi direcționate către Camera de gardă unde vor fi 
consultate de către medicul de gardă;
NB!! Echipajele de ambulanță/poliție pot, în funcție de recomandarea 
medicului de gardă să fie direcționate direct la Camera de gardă, unde li se va 
efectua triajul pacienților (procedură descrisă la punctul 2), inclusiv recoltarea 
în vederea efectuării de teste rapide de detecție a antigenelor SARS-CoV-2.

e. 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;

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

II.2. Circuite pacienți
Circuit dedicat non-COVID:

■ Zone de internare continuă pacienți psihiatrici: Pavilionul 1 - femei, 
Pavilionul 2 - femei, Pavilionul 3 - bărbați, Castel - bărbați, Pavilion 12 - 
barbați, Pavilionul 5 - copii, Pavilionul 6 - femei, bărbați , Cabana 1- bărbați 
și femei

■ Centru de vaccinare anti-COVID19 - Pavilionul 4
Circuit dedicat COVID-19:

■ Zonă internare pacienți cu sau fără patologie psihiatrică, confirmați COVID- 
19 - Cabana nr. 3

■ Zonă tampon pacienți posibili/probabili COVID-19 pozitivi: Cabana nr. 2 
Exemplu: pacient cu test Ag negativ, cu simptomatologie COVID care 
așteaptă confirmarea testului PCR.
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II.3. Internări și consultații de specialitate
1. în perioada următoare se vor interna atât urgențele psihiatrice cât și pacienți 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.

2. Se vor acorda consultații în Ambulatoriu de specialitate, respectiv la cabinetele de 
psihiatrie adulți și psihiatrie copii, precum și în cadrul Cabinetului de balneo- 
fizioterapie, conform programărilor, cu respectarea prevederilor specifice în vigoare

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

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

5. Pacienților internați li se vor acorda consultații de medicină internă de către medicul 
internist angajat, conform solicitării medicilor psihiatri;

6. Toți pacienții COVID-19 pozitivi vor fi consultați de către medicul internist care 
va face recomandări de tratament consemnate în FOCG.

7. Internările pacienților stabili (definiție conform Ord. 424/2021, pct. 9.II.9, lit. A) 
confirmați COVID-19, transferați de la alte spitale se vor efectua doar în urma 
evaluării pluridisciplinare a acestora de către spitale de nivel I sau II.

8. Internările pacienților prezentați în urgență se vor face în funcție de patologie, medic 
de gardă și locuri disponibile.

Notă: pacienții COVID-19 pozitivi se vor interna în Cabana 3, până la ocuparea 
tuturor locurilor disponibile, respectiv 30, și doar în caz de depășire a acestei 
capacități vor fi internați și în Cabana nr. 2.

Personalul medico-sanitar care iși desfășoară activitatea în Cabana 2 va fi 
detașat în Cabana 1 sau 3, în funcție de nevoile de îngrijire ale pacienților.

In Cabana 2 vor fi internați pacienți doar în caz de depășire a capacității 
Cabanei 3 sau cazurile posibile sau probabile de COVID-19, până la confirmarea 
sau infirmarea diagnosticului de COVID-19.
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11I Situatii și măsuri privind internarea/neinternarea pacienților COVID 
sau non-COVID, urgențe sau non-urgențe psihiatrice

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

> Dacă NU ESTE URGENȚĂ PSIHIATRICĂ:

a) 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.
b) Va recomanda, după caz, tratament medicamentos psihiatric sau psihoterapie 
în regim ambulator sau de spitalizare, dacă se va interna-vezi pet e);
c) Va anunța DSP Prahova, în cazul în care pacientul nu este luat deja în evidență
d) Va dispune izolarea în ZONA COVID - Cabana 3, urmând a fi trimis pentru 
evaluare pluridisciplinară către un spital de nivel I sau II;
e) Va fi îndrumat către domiciliu, cu Ambulanța, pentru continuarea izolării.
f) Dacă simptomatologia somatică o impune, va apela serviciul 112 pentru transportul 
acestuia la un spital care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 de nivel I sau II.

> Dacă este URGENȚĂ PSIHIATRICĂ:

a) Pacientul va fi imediat izolat și internat într-un salon din Zona COVID - Cabana 3, 
spațiu destinat îngrijirii cazurilor de pacienți confirmați COVID-19, urmând a fi trimis 
pentru evaluare pluridisciplinară către un spital de nivel I sau II;
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.
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c) 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 un spital care asigură asistența medicală 
pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 de nivel I sau II, preluarea pacientului 
de către ambulanță se va face cu respectarea următoarelor condiții minime: pacient 
protejat cu mască, însoțit de personal echipat complet conform ghidurilor în vigoare, pe 
circuit prestabilit și cu respectarea procedurilor de transport al pacienților critici și a 
regulilor de igienă, cu dezinfecția spațiilor după încheierea actului medical;
d) Dacă pacientul refuză internarea și sunt îndeplinite criteriile de internare se va 
declanșa procedura de internare nevoluntară.
e) Raportează 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  internare, istoricul de călătorie și perioada; contact 
cu un caz probabil/confirmat (cod caz index), utilizând Fișa unică de raportare boli 
transmisibile, conform HG 589/2007, bifând eveniment neobișnuit/neașteptat, 
transmisă în formă scanată la adresa de mail . Aceasta 
înlocuiește fișa de supraveghere a cazului confirmat și este echivalentul raportării 
telefonice imediate, raportare obligatorie. Va întocmi FOCG sau FCG, după caz și 
pacientul va primi tratament de specialitate psihiatrică în regim de internare de zi sau 
internare continuă;

dg.de

epidemiph@qmail.com

f) Va anunța managerul, directorul medical, directorul de îngrijiri și SPIAAM;

Situația 2

Pentru pacientul considerat Caz posibil/probabil COVID-19 pozitiv, 
care se prezintă la punctul de triaj, medicul de gardă va lua următoarele măsuri 
pentru pacienții considerați urgențe psihiatrice sau pusee acute de boală psihică:
a) 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.
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b) Va dispune recoltarea de teste rapide de detecție a antigenelor SARS-CoV-2 ;
Pacientul va aștepta rezultatul în zona de triaj, respectiv în Container, fiind izolat de 
contactul cu alte persoane;
Dacă rezultatul testului rapid este negativ, pacientul va fi testat și RT-PCR, conform 
“Recomandărilor de prioritizare a testării prin RT-PCR și/sau test rapid antigenic pentru 
SARS-CoV-2 - Persoane simptomatice cu rezultat negativ la testul pentru antigenul 
SARS-CoV-2, efectuat în unități sanitare”.
în așteptarea rezultatului testului PCR, pacientul va fi izolat în Zona tampon pacienți 
posibil/probabili COVID-19 - Cabana nr. 2;
c) Dacă pacientul este confirmat COVID-19, va fi repartizat în Zona COVID - Cabana 
nr. 3, după caz (dacă este pacient psihiatric ce necesită internare) urmând a fi trimis 
pentru evaluare pluridisciplinară către un spital de nivel I sau II, sau transferul la altă 
unitate sanitară.

Situația 3
9

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 consultat de către 
medicul de gardă la TRIAJ-container sau la camera de gardă-după 
caz;

După caz, medicul de gardă ia următoarele măsuri:

PENTRU CAZURILE NON-URGENȚĂ PSIHIATRICĂ
a) în urma consultului de specialitate, pacientului i se vor elibera, după caz, Scrisoare 
medicală sau rețetă;
b) Pacientul nu va fi internat;
c) Pacientului i se poate recomanda adresarea către cabinetul ambulator de psihiatrie 
sau programare, după caz.

PENTRU CAZURILE URGENȚĂ PSIHIATRICĂ
a) Va dispune internarea pacientului cu respectarea procedurii de triaj clinic și 
epidemiologie al pacienților;
b) 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;
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c) Repartizarea pacientului pe secție/pavilion se va face de către medicul de 
gardă/curant, după caz:
- Pacienții adulți bărbați: Pavilion 3, Castel, Pavilion 6, Pavilion 12, Cabana 1;
- Pacienții adulți femei: Pavilion 1, Pavilion 2, Pavilion 6, Cabana 1;
- Pacienții copii vor fi internați la Pavilionul 5;
d) 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 secție.
e) 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, 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:

PENTRU CAZURILE NON-URGENȚĂ PSIHIATRICĂ
a) în urma consultului de specialitate, pacientului i se vor elibera, după caz, Scrisoare 
medicală sau rețetă;
b) Pacientul nu va fi internat;
c) Pacientului i se poate recomanda adresarea către cabinetul ambulator de psihiatrie 
sau programare, după caz.

PENTRU CAZURILE URGENȚĂ PSIHIATRICĂ
a) Va dispune internarea pacientului cu respectarea procedurii de triaj clinic și 
epidemiologie al pacienților;
b) 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;
c) Repartizarea pacientului pe secție/pavilion se va face de către medicul de 
gardă/curant, după caz:
- Pacienții adulți bărbați: Pavilion 3, Castel, Pavilion 12, Pavilion 6, Cabana 1; 

Pacienții adulți femei: Pavilion 1, Pavilion 2, Pavilion 6, Cabana 1;
- Pacienții copii vor fi internați la Pavilionul 5;
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d) 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 secție .

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

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 
epidemiologie efectuat de către asistentul medical desemnat, acesta va fi îndrumat 
către Ambulatoriul de specialitate psihiatrie adulți/copii, sau către cel de fizioterapie, 
recuperare medicală și balneofizioterapie.

Situația 6
9

Pentru pacientul Caz posibil/probabil COVID-19, depistat în urma triajului 
epidemiologie 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) Pacientul sau personalul medical va fi izolat imediat într-o zonă dedicată 
organizată pe fiecare secție, (spațiu destinat îngrijirii cazurilor de pacienți 
posibili/probabili COVID-19 pozitivi), unde i se vor recolta teste de detecție a antigenelor 
SARS-CoV-2;
b) Personalul care este confirmat COVID 19, va fi direcționat către medicul de 
familie pentru consult de specialitate și va respecta procedurile de izolare 
impuse;
c) Pacienții confirmați pozitiv COVID-19 vor fi transferați după caz, în zona COVID 
a spitalului, respectiv Cabana 3 urmând a fi trimis pentru evaluare pluridisciplinară 
către un spital de nivel I sau II, sau la altă unitate sanitară în funcție de 
simptomatologie;
d) Va anunța managerul, directorul medical, directorul de îngrijiri și SPIAAM;
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e) Managerul va dispune efectuarea unei anchete epidemiologice realizată de SPIAAM 
pentru identificarea contacților din secțiile și compartimentele spitalului în vederea 
izolării ulterioare;
f) Personalul implicat în izolarea acestor cazuri va purta echipament de protecție 
adecvat format din: halat chirurgical impermeabil de unică folosință peste 
uniforma de spital, mănuși, bonetă, mască, vizieră.

IV. Identificarea și supravegherea cazurilor confirmate / posibile / 
probabile de SARS-CoV-2 depistate în Spitalul de Psihiatrie Voila se 
vor efectua conform Metodologiei de supraveghere a sindromului 
respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), actualizată în 
dinamică - Anexa nr. 2

V. Dispoziții finale

1. Cazurile noi de pacienți internați COVID pozitivi vor fi raportate zilnic de către 
secretariatul spitalului la Direcția de Sănătate Publică Prahova;

2. Situația locurilor libere din Zona COVID va fi centralizată de către personalul 
desemnat de la camera de gardă-asistent coordinator sau locțiitor , după caz și 
transmisă către CJCCI de 3 ori pe zi la orele 800, 1400 și 2O00.

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

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

5. 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 secție.

6. 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.
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7. 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 protecție și vor păstra 
distanțarea socială de minimum 2 m. Accesul altor persoane la slujbele 
religioase se va face doar cu acordul managerului și după efectuarea triajului 
epidemiologie. Nerespectarea celor menționate anterior, de către cei implicați, 
respectiv, preot, va atrage după sine cercetare disciplinară.

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

9. 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.

10. 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.

11. Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului Plan se abrogă.

MANAGER,
Dr. Irina Minescu
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