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Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat astăzi Ministerului Sănătății 

că, în ultima săptămână de supraveghere și monitorizare, s-a înregistrat o creștere foarte mare a numărului de 

îmbolnăviri prin infecții respiratorii acute față de nivelul așteptat, iar activitatea gripală a evoluat cu intensitate înaltă, 

cu extindere națională, raportându-se un număr aproape dublu de gripe clinice comparativ cu săptămâna precedentă,  

concluzionand ca gripa evolueaza epidemic. 

În acest context, precizăm că, toate măsurile luate până în prezent de către Ministerul Sănătății, precum și 

recomandarile către populație, către unitățile sanitare, de îngrijire, sau colectivitățile școlare rămân aceleași. Unitatile 

de invatamant vor intesifica si respecta recomandarile privind supravegherea si limitarea extinderii gripei conform 

protocolului semnat intre Ministerul Sanatatii si Miniesterul Educatiei si Cercetarii. 

 

MASURI GENERALE PENTRU POPULATIE: 

-Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala 

indicatie de spitalizare; 

-Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei; 

-Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul 

regiunii interne a articulatiei cotului); 

-Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului; 

-Evitarea aglomeratiilor; 

-Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu 

scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie; 

-Continuarea vaccinarii antigripale; DSP Timis va primi suplimentar un numar de 1240 doze de vaccin 

antigripal care va fi repartizat unitatilor sanitare si Medicilor de familie care au solicitat suplimentare. 

 

MASURI SPECIALE PENTRU SPITALE: 

-Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc; 

-Expunerea de materiale informative (pliante, postere); 

-Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din 

colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie; 

-Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical; 

-Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de 

izolare/grupare; 

-Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii 

acute; 

-Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu 

gripa, fara a astepta rezultatul de laborator; 

-Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, 

inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea 

expunerii); 

-Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat; 

-Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia; 

-Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena 

riguroasa a mainilor si a suprafetelor; 

-Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor. 
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