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Anexa nr. 1
la Decizia Biroului executiv național
nr. 16/3BExN/2020

Plan de măsuri
privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență
1. Cabinetele de medicină dentară vor desfășura activități de asistență stomatologică de urgență
în condițiile prevăzute de lege privind dotarea corespunzătoare a cabinetelor, inclusiv dotarea cu
echipament adecvat de protecție a personalului și asigurarea igienei și dezinfecția corespunzătoare,
precum și cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea
îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii
stomatologi aprobat prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 și cu observarea
Recomandărilor pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență.
2. Definițiile de caz* pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) sunt cele
stabilite la data de 23.03.2020 de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor
Transmisibile, respectiv:
Caz suspect
1. Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele:
▪ tuse, febră, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI
▪ fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic ȘI
▪ cu istoric de călătorie sau ședere într-o tara/regiune cu transmitere comunitară, în
perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
2. Pacient cu infecție respiratorie acuta ȘI care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat
cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului
SAU
3. Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ȘI tuse ȘI
scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI care necesită spitalizare peste
noapte) ȘI fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic
Contactul apropiat este definit ca:
▪ persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
▪ persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână
neurmată de igiena mâinilor);
▪ 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 mănușă);
▪ persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică
de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
▪ persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sala de ședințe, sala de
așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță
mai mică de 2 m;
▪ persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire
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;
▪ 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 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 sa aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o
expunere mai extinsă, vor fi considerați contacți apropiați toți pasagerii din zona
respectivă din avion sau chiar toți pasagerii din avion.
Link-ul (legătura) epidemiologic(ă) ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei
debutului cazului index.
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Caz confirmat Biroul Executiv Național
O persoana cu confirmare în laborator a infecției cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele și
simptomele clinice.
Notă: Aceste definiții de caz pot fi actualizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al
Bolilor Transmisibile în funcție de cerințe noi de supraveghere la nivel mondial/ european/național.
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