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Catre,
MEDICII DE FAMILIE DIN JUDETUL TIMIS

Avand in vedere neclaritatile semnalate de catre o parte dintre
dumneavoastra cu privire la modalitatea de acordare a concediului medical va
transmitem urmatoarele:
-membrii de familie ai persoanei cu masura de izolare prevazute la art.1, alin.3
pct.a,b, si c din Ordinul MS nr.414 privind instituirea măsurii de carantină pentru
persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională
determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea
prevenirii și limitării efectelor epidemiei, pot beneficia de concediu medical
eliberat de medicul de familie in baza declaratiei pe propia raspundere din
Anexa.2 la Ordinul nr. 497/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului
Ministrului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru
persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională
determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea
prevenirii și limitării efectelor epidemiei.
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Anexa nr. 2
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