
Ministerul Sănătății - MS

Ordinul	nr.	1427/2020	pentru	modi�icarea	Ordinului	ministrului	sănătății	nr.

555/2020	privind	aprobarea	Planului	de	măsuri	pentru	pregătirea	spitalelor

ın̂	 contextul	 epidemiei	 de	 coronavirus	 COVID-19,	 a	 Listei	 spitalelor	 care

asigură	asistența	medicală	pacienților	testați	pozitiv	cu	virusul	SARS-CoV-2	ın̂

faza	I	și	ın̂	faza	a	II-a	și	a	Listei	cu	spitalele	de	suport	pentru	pacienții	testați

pozitiv	sau	suspecți	cu	virusul	SARS-CoV-2
În vigoare de la 12 august 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 12 august 2020. Formă aplicabilă la 26 august 2020.

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de
sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. NT 6.796 din 11.08.2020,
având în vedere:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea
spitalelor în contextul epidemiei coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală
pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru
pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În anexa nr. 1 "Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19",
la capitolul VIII "Măsuri de prevenire în contextul COVID-19", titlul subcapitolului "Asigurarea că echipamentele
individuale de protecție (PPE) sunt utilizate în mod rațional și corect" se modifică și va avea următorul cuprins:

Asigurarea că echipamentele individuale de protecție (PPE) sunt utilizate în mod rațional și corect, ținând cont
de faptul că masca de protecție trebuie schimbată la 4 ore de utilizare, iar halatul de unică folosință peste care
se pune șorț/combinezon la 3 ore".
2. În anexa nr. 3 "Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-
2", pozițiile 5, 13, 15, 18 și 22 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"5 BIHOR Spitalul Clinic Județean de

Urgență Oradea  

Spitalul Clinic de

Recuperare Medicală Băile

Felix  

Spitalul Municipal Beiuș -

compartiment Boli

Spitalul Clinic Municipal «Dr.

Gavril Curteanu» Oradea

Spitalul Clinic Municipal «Dr.

Gavril Curteanu» Oradea
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047791&d=2020-08-26#p-82047791
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047792&d=2020-08-26#p-82047792
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047877&d=2020-08-26#p-82047877
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-08-26#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/gm3domrtgi3q/ordinul-nr-555-2020-privind-aprobarea-planului-de-masuri-pentru-pregatirea-spitalelor-in-contextul-epidemiei-de-coronavirus-covid-19-a-listei-spitalelor-care-asigura-asistenta-medicala-pacientilor-tes?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gm3domrtgi3q/ordinul-nr-555-2020-privind-aprobarea-planului-de-masuri-pentru-pregatirea-spitalelor-in-contextul-epidemiei-de-coronavirus-covid-19-a-listei-spitalelor-care-asigura-asistenta-medicala-pacientilor-tes?pid=315165788&d=2020-08-26#p-315165788
http://lege5.ro/App/Document/gm3domrtgi3q/ordinul-nr-555-2020-privind-aprobarea-planului-de-masuri-pentru-pregatirea-spitalelor-in-contextul-epidemiei-de-coronavirus-covid-19-a-listei-spitalelor-care-asigura-asistenta-medicala-pacientilor-tes?pid=314225004&d=2020-08-26#p-314225004


infecțioase

. . . . . . . . . .

13 CLUJ Spitalul Clinic de

Recuperare Cluj- Napoca

(parțial spital suport pentru

pacienți COVID-19 pozitivi)

Spitalul Clinic Județean de

Urgență Cluj-Napoca -

Secția clinică Obstetrică-

Ginecologie I

Toate centrele de dializă private

- tură suplimentară  

Spitalul Municipal Cluj-Napoca

pentru pacienții suspecți

COVID-19 cu urgențe nefrologie

și pacienții dializați cronic și

acutizați  

Secția de ATI/TI a Spitalului

Clinic de Boli Infecțioase Cluj-

Napoca - hemodiafiltrare

. . . . . . . . . .

15 COVASNA Spitalul Județean de

Urgență  

«Fogolyan Kristof» Sfântu

Gheorghe  

Spitalul de Recuperare

Cardio- vasculară «Dr.

Benedek Geza» Covasna -

pavilion «Vila E»

Spitalul Județean de

Urgență  

«Fogolyan Kristof» Sfântu

Gheorghe  

Spitalul Clinic de Obstetrică

Ginecologie «Dr. A. I.

Sbârcea» Brașov (secția cu

circuite separate)

Centrul de dializă Sfântu

Gheorghe Avitum - tură

suplimentară Spitalul Județean

de Urgență Sfântu Gheorghe -

pacienți gravi și critici

. . . . . . . . . .

18 DOLJ Spitalul Clinic Municipal

Filantropia Craiova -

locațiile Sărari, Corneliu

Coposu  

Spitalul Clinic de

Neuropsihiatrie Craiova -

neurologie și psihiatrie

Spitalul Clinic Județean de

Urgență Craiova - pentru

pacienți cu infarct miocardic

acut, chirurgie generală,

secții cu profil unic în

județul Dolj, și pacienți gravi

care au nevoie de ATI

Spitalul de

Pneumoftiziologie Leamna

Spitalul Clinic Municipal

Filantropia Craiova - locația

Str. Filantropiei nr. 1

Toate centrele - tură

suplimentară Spitalul Clinic

Județean de Urgență Craiova -

pacienți gravi și critici

. . . . . . . . . .

22 HUNEDOARA Spitalul Municipal «Dr. A.

Simionescu» Hunedoara  

Spitalul Municipal Orăștie

Spitalul Municipal Lupeni

Spitalul Municipal Vulcan

Spitalul Municipal Lupeni Toate centrele - tură

suplimentară Spitalul Municipal

«Dr. A. Simionescu» Hunedoara

- cazuri grave și critice"
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Spitalul Orășenesc Hațeg  

Sanatoriul de

Pneumoftiziologie Geoagiu  

Spitalul General CF Simeria

Spitalul Județean de

Urgență Deva - secția ATI,

secția Boli infecțioase și

Secția Pneumologie

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, 

Nelu Tătaru

București, 12 august 2020.
Nr. 1.427.
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