
 

 

 

MASURI DE SIGURANTA IMPLEMENTATE IN SPITALUL INCARMED IN VEDEREA 

LIMITARII RASPANDIRII INFECTIEI CU COVID-19 
 

Efectuarea consultatiilor medicale/ internari in spitalizare continua si de zi/ recoltare, NUMAI pe baza de 

programare. 
Accesul in spital este permis exclusiv cu o programare in prealabil, cu respectarea timpilor alocati fiecarei 
consultatii, astfel incat sa evitam contactul intre pacienti si aglomeratia din sala de asteptare si spatiile comune. 
Totodata, ne bazam pe intelegerea si responsabilitatea pacientilor de a respecta intervalele orare stabilite. 
 
Triajul epidemiologic prin filtre telefonice si la intrarea in spital. 
Triajul pacienților reprezintă primul pas în realizarea prevenției și se face din momentul programării pacienților, 
telefonic. În acest sens, pacienților li se adresează un set de întrebări prestabilite. În situația în care pacientul este 
confirmat sau suspect simptomatic cu infecția SARS-CoV2, acesta este abordat conform protocoalelor în vigoare. 
Inaintea efectuarii oricarei consultatii/ recoltare, pacienul completeaza o declaratie pe proprie raspundere cu privire 
la riscul infectios, este testat si i se aplica protocolul de verificare a temperaturii corporale. 
Pacientul programat la internare se va contacta telefonic in ziua anterioara programarii pentru confirmarea 
programarii in conditiile in care nu exista modificari legate de starea lui de sanatate.  
 

Pacientii sunt testati IgM/ IgG pentru COVID-19 inainte de fiecare internare. 

In vederea testarii, pacientii primesc indicatii telefonic inaintea programarii cu privire la efectuarea testarii la 
ambulatoriul de specialitate din Rm. Valcea. 
Se vor mentine consultatiile on line, telefonice prin telemedicina conform prevederilor legale; 
Programarile pentru consultatiile din Ambulatoriu si internarea in spital se vor face telefonic (0250.731.968), on-line 
(http://sicc.ro/contact), in functie de locurile disponibile; 
 
Accesul in spital - Organizarea circuitelor functionale. 

Pentru pacientul programat, accesul in spital se va face pe usa acces lateral dreapta - intrarea Ambulatoriu, prin zona 
de triaj. 
In scopul evitarii aglomerarii, avem rugamintea sa respectati ora programarii comunicata telefonic de catre 
personalul Incarmed, atat pentru spitalizarile continue cat si pentru spitalizarile de zi si sa pastreze distanta de 2 m 
fata de celelalte persoane. 
Daca la triajul epidemiologic se constata ca pacientul prezinta simptomatologie respiratorie sau stare febrila, acesta 
este reprogramat la internare. Pacientul care nu corespunde definitiei de suspect COVID-19, se deplaseaza catre 
biroul de internare/ receptie, conform programarii, dupa dezinfectia mainilor cu solutie hidroalcoolica.  
Pacientii se vor prezenta, conform programarii, pe rand, cate un pacient, pentru a se evita aglomerarea in zona 
triajului. In momentul in care pacientul paraseste zona de triaj, se face dezinfectia suprafetelor cu care acesta a intrat 
in contact. Doar cand pacientul paraseste zona de triaj este permis accesul urmatorului. 
Recomandam pacientilor internati sa evite deplasarile in exteriorul spitalului. 
Recomandam pacientilor sa solicite eventualele informatii telefonic, sa anunte intarzierea la programare sau 
imposibilitatea de a ajunge (0371.371.371. 
 

Accesul apartinatorilor este restrictionat. 
Insotitorilor si vizitatorilor pacientilor le este permis accesul doar pana in zona de triaj epidemiologic. 
De la intrare pacientul este preluat de personalul Incarmed.  
In cazul in care pacientii vin insotiti pentru spitalizarea de zi, apartinatorii sunt rugati sa astepte in afara spitalului. 
Recomandam pacientilor sa nu vina insotiti, decat daca este cazul (ex: persoane cu handicap, persoane varstnice care 
necesita insotitor).  
Informatiile despre starea de sanatate a pacientilor se pot obtine telefonic de la medicul curant.  
 
Pacientii primesc masti de protectie si solutii dezinfectante. 
Dupa efectuarea triajului epidemiologic, pacientii primesc masti de protectie de unica folosinta, botosi si solutii 
dezinfectante pentru maini inainte de a intra in spital. 
 

 

 



 

 

Personalul medical si auxiliar este echipat corespunzator. 
Pentru siguranta lor si a pacientilor cu care intra in contact, intregul personal poarta ehipamente de protectie de unica 
folosinta. Personalul medical este instruit privitor la purtarea echipamentului de protectie corespunzator, in functie de 
activitatea desfasurata. 
 
Personalul Incarmed este testat periodic pentru COVID-19. 
Se efectueaza triaj epidemiologic inclusiv pentru personalul medical si de suport la fiecare intrare in tura. Personalul 
este testat imediat ce apare simptomatologia specifica infectiilor respiratorii acute sau exista o suspiciune de contact 
direct cu un caz confrmat COVID-19. 
 

Dezinfectarea spatiilor aferente spitalului 

Toate spatiile sunt curatate, dezinfectate si sterilizate constant, in conformitate cu procedurile operationale. 
Spatiile frecventate de pacienti si suprafetele cu care acestia intra in contact vor fi dezinfectate: 
• la un interval de 2 - 4 ore (spatii comune, holuri, toalete) 
• ori de cate ori este nevoie. 
 
Rugam pacientii sa respecte circuitele functionale si intervalele orare corespunzatoare! 
Va multumim pentru intelegere si colaborare! 
 


