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Ministerul Sănătății
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin nr. 2.282/156/2021
privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și
dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1017 din 25 octombrie 2021

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe
de sănătate publică nr. CAZ 2.564/2021 din cadrul Ministerului Sănătății și al Direcției generale
management urgențe medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1.746.445/2021,
având în vedere:
- dispozițiile art. 8 din anexa la Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.
91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate
publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2;
- prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății, interimar, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:
Art. 1. - (1) Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în
toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în
comun.
(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1) următoarele categorii de persoane:
a) copiii cu vârstă mai mică de 5 ani;
b) persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri
între persoane;
e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante
(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
Art. 2. Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor
economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu
efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea
Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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