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Începând cu data de 18.03.2020 se aplică următorul circuit pentru trierea pacienților: 

 

- Toate pacientele care intră în curtea spitalului vor trece în mod obligatoriu prin 

punctul de triaj aflat la intrarea dinspre Bd.Ion Mihalache 

- La momentul efectuării triajului se va completa un chestionar epidemiologic pe 

propria răspundere, se va măsura temperatura cutanată și se va înmâna 

pacientelor echipamentul de protecție (mască și botoși pe care îi vor încălța la 

momentul intrării în Ambulatoriu) 

- Pacientele care sunt asimptomatice și nu au luat contact cu persoane confirmate 

a fi infectate cu SARS-CoV-2(COVID-19) vor fi direcționate către Ambulatoriu 

pentru efectuarea consultației și a investigațiilor necesare 

- Pacientele cu simptome respiratorii vor fi trimise către Ambulatoriu unde vor fi 

consultate într-un cabinet dedicat unor astfel de cazuri 

- Pacientele care provin din zonele cu risc epidemiologic (țări cu mai mult de 500 

cazuri confirmate de COVID-19) vor fi trimise în izolare la domiciliu dacă nu 

reprezintă o urgență medicală 

- În cazul în care este necesară internarea unor paciente care provin din zonele cu 

risc epidemiologic (țări cu mai mult de 500 cazuri confirmate de COVID-19), 

acestea vor fi internate în spațiile desemnate în Planul Alb, în corpul de clădire 

A iar intervențiile chirurgicale efectuate acestora / nașterea se vor desfășura în 

sala de operații de la G2 etaj 1, corp A 

- Pacientele care necesită internare vor fi trimise către camera de gardă în vederea 

întocmirii documentației pentru internare; în vederea identificării corecte a 

pacientelor care se prezintă pentru internare în vederea efectuării intervențiilor 

chirurgicale, șefii de secție vor depune zilnic listele cu pacientele programate   

- Triajul va fi efectuat de către medic/ asistentă iar chestionarele completate de 

paciente vor fi depuse în cabinetul unde sunt consultate sau la camera de gardă 

în cazul celor care vor fi internate; chestionarele vor fi îndosariate zilnic și se 

vor păstra la nivelul fiecărei structuri (secție/compartiment) 
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