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PLAN DE ACŢIUNE  
pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau 

apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 
la nivelul UAT – Judeţul Tulcea – Consiliul Județean Tulcea 
 
 
 
BAZA LEGALĂ: 

 Hotărârea Guvernului nr. 758 din 2009 pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului sanitar internaţional 2005; 

 Hotărârea Guvernului nr. 557 din 2016 privind Managementul tipurilor de risc; 
 Hotărârea Guvernului nr. 548 din 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale 

de comunicare și informare publică pentru situații de urgență; 
 O.M.S. nr. 414 din 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru 

persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională 
determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea 
prevenirii şi limitării efectelor epidemie, cu modificările și completările 
ulterioarei; 

 Metodologia de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus (2019-
nCoV), actualizată la data de 10.08.2020 – emisă de Institutul Național de 
Sănătate Publică România; 

 
 

CAPITOLUL 1 
INTRODUCERE 
 
Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care infectează atât animalele cât și 
oamenii. 
Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în vreme ce 
altele cauzează boli mai severe (precum MERS - sindromul respirator din Orientul 
Mijlociu și SARS- sindromul respirator acut sever). Anumite coronavirusuri 
descoperite la animale pot infecta oamenii, acestea sunt cunoscute ca boli 
zoonotice. 
Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV şi SARS, pe cale 
respiratorie, prin picaturi de secreţie, produse când o persoană infectată tuşeşte sau 
strănută. 



Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii 
fecale,urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată. 
Este luată în discuție şi transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale 
bolnave sau cu produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului 
cu animale bolnave şi aplicarea măsurilor generale legate de manipularea animalelor 
şi produselor de la acestea, prepararea alimentelor. 
Denumirea acestui coronavirus stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății 
este Covid-19, aceasta înlocuind denimirea neoficială 2019-nCoV. 
 

DEFINIȚII 
Aceste definitii de caz pot fi actualizate in functie de cerinte noi de supraveghere la 
nivel mondial sau european. 

Caz suspect-pacient cu infectie respiratorie acuta și debut brusc al cel putin 
unuia din urmatoarele simtome: tuse, febra, durere in gat, scurtarea respiratiei 
(cresterea frecventei respiratorii) care necesita sau nu spitalizare și în perioada de 
14 zile anterioare debutului simptomelor a intrunit cel putin unul din urmatoarele 
criterii epidemiologice: a avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de 
COVID-19 sau a avut istoric de calatorie in zone cu transmitere comunitara extinsă. 

Contactul apropiat este definit ca: 
-Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; 
-Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de 
mana neurmata de igiena mainilor); 
-Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz 
de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de 
manusa); 
-Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai 
mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute; 
-Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala 
de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o 
distanta mai mica de 2 m; 
-Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda 
ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de 
laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara 
portul corect al echipamentului de protectie; 
-Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul 
din cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna 
cu cazul sau care iau acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in 
zona in care s-a aflat cazul. 
Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai 
extinsa, vor fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din 
avion sau chiar toti pasagerii din avion; 
-Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa. 

Caz probabil-un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat 
de laborator, este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru 
pan-coronavirusuri. 

Caz confirmat - o persoană cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, 
indiferent de semnele si simptomele clinice. 

Risc de sănătate publică - probabilitatea de apariţie a unui eveniment care poate 
afecta sănătatea grupurilor populaţionale umane, cu accent pe cel care se poate 
răspândi internaţional sau prezintă un pericol direct şi sever. 

Carantina - restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor 
persoane suspecte provenite din zone geografice sau localități în care s-au 



confirmat cazuri de  îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a 
bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o 
maniera care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminării. 

Dezinfecţie - procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla 
sau elimina agenţii infecţioşi de pe suprafaţa corpului uman sau animal sau 
dinăuntrul sau de pe suprafaţa bagajelor, mărfurilor, containere, mijloace de 
transport, bunuri sau colete poştale prin expunere directă la agenţi chimici sau fizici. 
Infecţie - pătrunderea şi dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecţios în corpul 
uman sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică. 
Izolare - restricţia activităţilor şi/sau separarea de alte persoane a acelor persoane 
suspecte provenite din zone geografice sau localități învecinate zonelor 
geografice sau localităților în care s-au conformat cazuri de îmbolnăvire cu 
Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor,containerelor, mijloacelor de 
transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a 
infecţiei sau contaminării. 
 

CAPITOLUL 2  
DISPOZIȚII GENERALE 
 
Scopul planului: 

a) stabilirea unui set de reguli şi măsuri, pentru asigurarea unei intervenţii oportune 
şi unitare, în situaţia suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19; 
b) stabilirea responsabilităţilor privind monitorizarea situaţiilor, schimbul de informaţii, 
coordonarea acţiunilor forţelor şi mijloacelor şi managementul acţiunilor de 
intervenţie. 
 

CAPITOLUL 3  
MĂSURI DE PREVENIRE 
 
Judetul Tulcea- Consiliul Județean Tulcea va posta pe site-ul propriu, într-un mod în 
care să poată fi observat cu ușurință de către vizitatorii site-ului, precum și la sediul 
instituției, măsurile de protecție stabilite în vederea evitării infectării cu Covid-19. 
 

CAPITOLUL 4  
MĂSURI DE ORGANIZARE A INTERVENȚIEI PENTRU 
GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE 
SUSPICIUNEA SAU INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19 
 
- IZOLAREA VOLUNTARĂ (AUTOIZOLAREA): constă în izolarea voluntară la 
domiciliu a unor persoane care se întorc pe teritoriul judetului Tulcea și care au 
călătorit în zone geografice învecinate zonelor în care s-au raportat cazuri confirmate 
de infecție cu Covid-19. 
Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată prin medicii de familie și Direcția de 
Sănătate Publică Tulcea.  
- CARANTINA: se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă simptome dar 
care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă a noului coronavirus 
(COVID-19), în condițiile și locațiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Județean 
pentru Situatii de Urgenta Tulcea. 
Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată de Direcția de Sănătate Publică 
Tulcea.  



 

CAPITOLUL 5  
MĂSURI OPERATIVE LUATE PENTRU A DIMINUA/ ANULA 

RISCURILE INFECȚIEI CU VIRUSUL COVID-19 

Ordonatorul de credite va asigura punerea în aplicare a următoarelor măsuri 
pentru diminuarea/ anularea riscurilor de sănătate publică: 

a) asigurarea de covoare dezifentante la intrarea în sediul instituției și 
dispensere cu gel dezinfectant pentru mâini la intrare în sediu și pe fiecare 
etaj; 
b) intensificarea măsurilor de igienă la nivelul instituției prin utilizarea de 

produse biocide/ dezinfectanți TP1 și TP2, inclusiv prezenţa unei persoane 
care să asigure serviciile de curăţenie în timpul programului de lucru. 
Persoana va asigurat dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum si a altor 
suprafețe expuse în sălile de ședințe (mese conferință, birouri etc.). 
c) restricționarea relațiilor cu publicul; 
d) depunerea petițiilor/reclamații/cereri cu precădere prin fax /e-mail/ 

poștă; 
e) limitarea activității de audiență la sediul instituției, în cazuri excepționale 

acestea vor fi efectuate respectându-se normele de protecție și de distanțare; 
f) în cazul prezentării la instituție a unor terțe persoane, acestea vor 

completa un chestionar din care să reiasă dacă  au sosit din țările declarate în 
zona roșie sau galbenă de infestare cu Coronavirus SARS-CoV-2; 
g) interzicerea accesului persoanelor care reprezintă semne vizibile de 

boală în sediul instituției; 
h) angajații instituției se vor deplasa în afara instituției în relațiile cu alte 

instituții numai în cazuri excepționale, respectând măsurile de protecție și 
igienă; 
i) restricționarea accesului persoanelor neautorizate în sediul instituției; 
j) tuturor persoanelor ce vor intra în instituție (inclusiv angajații din 

aparatul de specialitate) li se va lua temperatura, ce va fi înscrisă într-un 
registru/ tabel de evidență; 
k) în cadrul ședințelor/ întâlnirilor de lucru vor fi luate măsurile de 

distanțare și vor fi asigurate materiale de protecție (măști, etc). 
l) afișarea de postere cu mesaj privind obligativitatea spălării mâinilor; 
m) aplicarea măsurii izolării la domiciliu, pentru o perioadă reglementată de 

normele egale în vigoare, pentru personalul din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Tulcea care au sosit sau au intrat în România din țările 
declarate în zona roșie și galbenă privind cazurile de infestare cu Coronavirus 
SARS-CoV-2, care sunt cazuri probabile/ caz suspect sau care au fost 
declarați contact direct/ apropiat cu o persoană confirmată pozitiv; 
n) în situația unui caz confirmat/ caz probabil/ contact direct/ apropiat 

de infecție cu virusul Covid-19 a unui angajat al instituției sau a unei terțe 
persoane ce a avut acces în instituție, se va proceda la dezinfecția spațiilor 
de birou și a spațiilor comune cu o firmă specializată; 
o) alte măsuri necesare. 

 

 



CAPITOLUL 6  
COORDONAREA OPERAȚIONALĂ/ MANAGEMENTUL ACȚIUNILOR 
DE RĂSPUNS 
 
Coordonarea operaţională/ dispunerea măsurilor operative aplicarea pentru 
diminuarea/ anularea riscurilor infecției cu virusul Covid-19 va fi realizată de 
președintele consiliului judetean sau înlocuitorul de drept al acestuia. 
Conducerea nemijlocită în teren a acțiunilor de răspuns se asigură de Direcția 
Economică Buget Finanțe și Adminitrativ- Compartiment Admisnistrativ și alte 
compartimente/ servicii/ direcții de specialitate. 
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