Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare
În vederea optimizarii activităților de testare pentru COVID-19, de internare
si de externare, va rugam sa respectati urmatorul algoritm:

1. Recomandari de prioritizare a testării pentru COVID-19:
Aceste recomandări au la baza documentul elaborat de Comisia
Europeană, pe baza sfatului științific oferit de Centrul European de Control al
Bolilor (ECDC).
În acest moment Romania se află în stadiu pre-epidemic, înregistrandu-se
cazuri de import și cazuri de transmitere locala restransa (generatia 2, 3 si 4), neexistand inca dovezi de transmitere intra-comunitară sustinuita.
În aceste conditii strategia trebuie sa fie axată pe detectarea rapidă a
cazurilor de COVID-19, în vederea limitarii transmiterii, și pe obținerea de
dovezi de transmitere comunitară nedetectata.
Astfel, prioritizarea testării în ordine descrescatoare a importanței este
urmatoarea:
1. Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internationala;
2. Contacți apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate;
3. Personal medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz
confirmat;
4. Cazuri de SARI fara altă etiologie (negativi la test de gripă), din TOATE
categoriile de varstă și din TOATE spitalele;
5. Persoane instituționalizate simptomatice
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Categoria de pacienti

Testare
imediata

Recomandare
internare

Testare ulterioara si
externare

DA

Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv

2 teste negative la
interval de 24 de ore,
din momentul in care
medicul curant
considera ca evolutia
clinica a pacientului
permite externarea

DA

Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv

Idem

DA

Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv

Idem

DA

Internarea peste noapte
face parte din definitia
de caz SARI.
Ramane in izolare in
spital dacă rezultatul
este pozitiv.

Idem

DA

Izolare în spital dacă
rezultatul este pozitiv

Idem

1. Persoane simptomatice cu
istoric de călătorie
internationala

2. Contacti simptomatici ai
cazurilor confirmate
3. Personal medico-sanitar
(inclusiv asimptomatic)
contact apropiat cu caz
confirmat
4. Cazuri de SARI fără alta
etiologie, din TOATE
categoriile de varstă și din
TOATE spitalele
5. Persoane institutionalizate
simptomatice

Testarea se face DOAR la recomandarea medicului, atat in sistemul public,
cat si in cel privat de sanatate.
2. Categorii de persoane care NU fac obiectul testarii:
Categoria de persoane

Contacti asimptomatici ai
cazurilor confirmate, altii decat
personal medico-sanitar

Testare

Recomandare

NU

Auto-izolare la domiciliu
14 zile de la ultimul contact

NU

Carantina, respectiv autoizolare la domiciliu 14 zile
de la data intrarii in
Romania

Persoane asimptomatice cu
istoric de călătorie internationala

Testare
ulterioara
La aparitia
simptomatologiei
in decurs de
14 zile de la
ultimul contact
La aparitia
simptomatologiei
in decurs de
14 zile de la data
intrarii in Romania
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