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Procedură triaj epidemiologic al persoanelor cu suspiciune COVID-19 
 

1. SCOP 

1.1 Prezenta procedură reglementează modalitatea de triaj și izolare a persoanelor cu 
suspiciune de COVID-19. 
1.2  Stabilește modul de realizare a activității, departamentele și persoanele implicate. 
1.3. Asigură continuarea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului. 
 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică la nivelul tuturor departamentelor FEDERAȚIEI ROMÂNE DE FOTBAL 
(FRF) care își desfășoară activitatea la adresa din Str. Vasile Șerbănică, Nr. 12, Sector 2, 
București, inclusiv a vizitatorilor/invitaților/colaboratorilor acestora. 
 

3. DEFINIȚII 
Nr. crt Termenul Definiția 

1 Caz suspect 

1. Pacient cu infecție respiratorie acută, debut brusc al cel puțin 
uneia dintre următoarele simptome: tuse, febră, scurtarea 
respirației (creșterea frecvenței respiratorii) și fără o altă 
etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic; 

2. Pacient cu infecție respiratorie acută și care s-a aflat în 
contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada 
de 14 zile anterioare datei debutului; 

3. Pacient cu pneumonie fără altă etiologie care să explice pe 
deplin tabloul clinic; 

4. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (febră sau istoric 
de febră, tuse și scurtarea respirației (creșterea frecvenței 
respiratorii) și care necesită spitalizare peste noapte) și fără 
altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic. 

2 Contact apropiat 

1. Persoana care locuiește in aceeași gospodărie cu un pacient 
cu COVID-19;  

2. Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-
19 (ex. strângere de mână neurmată de igiena mâinilor); 

3. Persoana 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 manușă); 

4. Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de ședinte, 
birou, sală de așteptare din diverse organizații sau 
spitale/clinici) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 
minute și la o distanță mai mică de 2 m;  

5. Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă 
persoană care acordă îngrjire 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;  
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6. Persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 
și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față 
de respectivul caz, persoane care au călătorit împreună cu 
cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai 
echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă 
severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion 
indică o expunere mai extinsă, vor fi considerați contacți 
apropiați toți pasagerii din zona respectivă a avionului sau 
chiar toți pasagerii din avion.  

3 Caz confirmat O persoană cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, 
indiferent de semnele și simptomele clinic. 

4 Triaj epidemiologic Metoda activă de supraveghere a stării de sănătate, practicată în 
colectivități. 

 
 

4. MOD DE LUCRU 

Activitățile desfășurate zilnic pentru triajul tuturor persoanelor care intră în sediul FRF 
(imobil principal, curte și anexă), situat în Str. Vasile Șerbănică, Nr. 12, Sector 2, București, sunt 
următoarele: 

1. Triajul epidemiologic al tuturor persoanelor se efectuează în zona de recepție & 
registratura a FRF (imobilul central); 

2. Persoanele care doresc să intre în incinta FRF (inclusiv Anexă)  vor purta cel puțin 
mască de protecție și vor utiliza în mod obligatoriu covorașul dezinfectant existent la 
intrările în sediul FRF (sediul central și/sau anexa) și se vor dezinfecta pe mâini atât la 
intrarea cât și la ieșirea din sediu.  

3. Persoanele care doresc să intre în incinta FRF (inclusiv Anexă) vor primi un chestionar 
de triaj epidemiologic pe care îl vor completa și îl vor lăsa la persoana aflată la recepție 
sau pază, obligându-se să informeze prin email la adresa: frf@frf.ro, orice modificare 
apărută în legătură cu informațiile din chestionar. Termenul de informare cu privire la 
orice modificare a informațiilor menționate în chestionar este de cel mult 24 de ore de 
la apariția modificării. 

4. Măsurarea temperaturii persoanelor se va face de la o distanță de siguranță și cu 
dezinfecția periodică a termometrului; Nu va fi permis accesul niciunei persoane a cărei 
temperatură depășește 37.3° Celsius.   
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Măsuri 
În cazul identificării unui caz suspect/contact apropiat de infecție cu SARS-CoV-2 între 

angajații/invitații/colaboratorii FRF: 
1. Se va izola imediat cazul suspect/contactul apropiat în spațiul desemnat, va purta mască 

de protecție pe nas și gură și nu va intra în contact cu alte persoane. 
2. Se va suna la 112 și se vor respecta instrucțiunile primite. 
3. În cazul în care suspectul este testat pentru SARS CoV-2 și are rezultat pozitv, se anunță 

imediat Dr. Mihai Meiu (mihai.meiu@frf.ro) (care va lua legătura cu medicul 
epidemiolog). De asemenea, va fi sesizată Direcția de Sănătate Publică a Municipiului 
București (DSPMB) pentru a  demara imediat o anchetă epidemiologică internă pentru 
a stabilii contacții apropiați ai persoanei pozitive.    

4. Conform  Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul 
coronavirus COVID-19 contacții apropiați vor fi trimiși în izolare la domiciliu pentru 
următoarele 14 zile.  

5. Persoanele aflate în izolare la domiciliu vor avea obligația să anunțe superiorii ierarhici 
cu privire la modificarea stării lor de sănătate, în perioada de izolare, precum medicul 
de familie.  

6. Dacă pe parcursul celor 14 zile de izolare contacții apropiați aflați în autoizolare devin 
simptomatici se inițiază testarea pentru SARS Cov-2 de către DSPMB.  

7. Se vor închide spațiile în care a fost prezent cazul suspect/contact apropiat de infecție 
cu SARS-CoV-2, pentru a fi dezinfectate și nebulizate.  

8. Orice situație deosebită aparută în legătură cu infecția COVID-19 în rândul personalului 
propriu/invitaților/colaboratorilor/ vizitatorilor, se anunță către dr. Mihai Meiu care 
va informa medicul epidemiolog și va transmite măsurile necesare a fi luate de 
angajator. 

- Intrarea nu va fi permisă în sediul FRF acelor persoane care au intrat în contact cu 
persoane infectate sau suspecte de a fi infectate cu COVID-19, s-au întors recent din 
zonele de risc, sau care tușesc, le curge nasul sau prezintă alte simptome specifice 
infecțiilor respiratorii, inclusiv febră peste 37.3° Celsius). 

 
 

5. DISPOZIȚII FINALE 
 

5.1 Prezenta procedură se implementează la nivelul tuturor persoanelor care intră în 
incinta sediului FRF (imobil principal, curte & anexă) din Str. Vasile Șerbănică, Nr. 12, 
Sector 2, București. 

5.2 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta procedură. 
5.3 Prezenta procedură intră în vigoare la data aprobării. 
5.4 Prezenta procedură va fi diseminată prin e-mail și postată pe site-ul www.frf.ro pentru 
a fi respectată de angajați, dar și de celelalte persoane care vor intra în incinta FRF. 
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ANEXA NR. 1 

 

 

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 

LA ANGAJAȚI, VIZITATORI, COLABORATORI, PARTENERI SAU CLUBURI AFILIATE FRF 

 

DATA: ............................................../2020 

NUME, PRENUME:.     .................................................................. 

Numar telefon contact: ............................................................. 

 

Temperatura la intrarea în sediul FRF:.............................. 

 

1. Sunteti cetătean/rezident în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19? 

DA □ NU □ 

Dacă DA, sunteți în primele 14 de zile de la plecarea din tară/zonă? 

DA □ NU □ 

 

2. Ați avut o călătorie internațională în ultimele 14 de zile? 

DA □ NU □ 

 

3. Sunteți o persoană care locuiește sau a locuit în aceeași gospodărie cu un pacient COVID-19, în 
ultimele 14 zile? 

DA□ NU □ 

 

4. Ati intrat în contact fizic direct cu pacienti diagnosticați cu COVID-19 sau cu suspiciune de infecție cu 
COVID-19 (Ex: strângere de mână neurmată de igiena mâinilor), în ultimele 14 zile? 

DA □ (precizați numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: zile) NU □ 

 

5. Ati intrat în contact direct neprotejat cu secreții infecțioase (Ex: în timpul tusei, atingerea unor batiste 
cu mâna neprotejată de mănușă, etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu 
suspiciune de infecție cu COVID-19, în ultimele 14 zile? 

DA □ (precizați numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: zile)          NU □ 

 

6. Ati fost în aceeași încăpere  (Ex. Sală de ședințe, sală de așteptare, birou) cu pacienti diagnosticați cu 
COVID-19 sau cu suspiciune de infecție cu COVID-19, timp de minim 15 minute și la o distanță mai mică 
de 2 m, în ultimele 14 zile? 
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DA □ (precizați numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării: 
zile)           NU  □ 

 
7. Sunteți o persoană care acordă sau a acordat îngrijire medicală unui pacient COVID-
19, în ultimele 14 zile? 

DA □ NU □ 

 

8. Ați avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și ați stat pe unul din cele două rânduri, în orice 
dIrecție față de caz, în ultimele 14 zile? 

DA □ NU □ 

 

9. Ați călătorit îmreună cu o persoană cunoscută cu COVID-19 sau ați acordat îngrijire în avion unei 
persoane cunoscute cu COVID-19, în ultimele 14 zile? 

DA □ NU □ 

 

10. Ați prezentat un debut brusc a cel puțin unuia dintre următoarele: tuse, febră, durere în gât, 
scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)? 

DA □ NU □ 

 

Vă informăm că începând cu data de 18.05.2020 sunteți obligați să vă automonitorizați pentru 
simptomatologia de la punctul 10, să vă notați temperatura la intrarea la serviciu și să vă anunțați 
superiorul ierarhic în cazul apariției acestor simptome. 

În cazul în care la cel puțin una dintre întrebările de mai sus răspunsul este 
afirmativ,  

 
VĂ RUGĂM SĂ ANUNȚAȚI IMEDIAT PERSONALUL DE PAZĂ/RECEPȚIE! 

 
Cunoscând prevederile art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor: 
(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, dacă 
a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau 
cu amendă. 
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 
luni sau amendă. 
Declar că: 
Datele și informațiile din prezentul chestionar corespund realității, iar la momentul completării 
acestuia nu mă aflu sub incidența niciunei măsuri restrictive impuse de autoritățile naționale pe 
teritoriul român și/sau al altor state în care am călătorit precum: restricții de tip carantină, autoizolare, 
părăsirea domiciliului/statului. 
 

Completat de: ............................................................... 

 

Semnătura: .................................................................... 
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