PRECIZĂRI PRIVIND MĂSURA DE IZOLARE

În conformitate cu noile prevederi legale, tuturor persoanelor care sosesc dintr-o călătorie
internaţională li se aplică măsura izolarii la domiciliu timp de 14 zile.
Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de
carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională
determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor
epidemiei, actualizat, persoanele care sosesc dintr-o călătorie internaţională se vor izola la domiciliu
timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome
de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la
domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente
justificative (aviz epidemiologic).
● Pentru persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura anterior
menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura
carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.
Având în prevederile Ordinulului nr. 816/2020 pentru 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, se exceptează de la aceste regului:
a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4
tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune,
inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
c) conducătorii auto care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al
acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul
de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă/persoane
sau prin mijloace individuale sau în cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie
împotriva COVID-19;
d) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar care intră în România în interesul exercitării
profesiei;
e) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidenţa codului
«zonă GALBENĂ» sau fără risc epidemiologic;

f) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidenţa codului
«zonă ROŞIE» sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri sau poartă
echipament de protecţie, pe timpul zborului, dacă între zboruri coboară din aeronavă;
g) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă
la intrarea în ţară nu prezintă simptome asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 şi prezintă autorităţilor
competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internaţional», al cărui model este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
h) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în
porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la
îmbarcarea/debarcarea de pe navă nu prezintă simptome asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 şi prezintă
autorităţilor competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internaţional», al cărui model
este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.
(2) Pentru evidenţa deplasărilor, categoriile de persoane menţionate la alin. (1) lit. a)-c) completează
o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) completează o declaraţie pe propria răspundere privind
utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19 pentru deplasarea de
la navă la locaţia unde poate fi contactat în următoarele 14 zile, al cărei model este prevăzut în anexa nr.
5, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane care tranzitează teritoriul României
nu sunt obligaţi să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declaraţia prevăzută la alin. (2), dacă
respectă următoarele condiţii minimale:
a) utilizează doar coridoare de tranzit şi puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele
acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi
Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăşi 48 de ore de
la intrarea în România, incluzând şi perioadele de staţionare pentru odihna zilnică normată;
c) staţionarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit,
marcate în mod corespunzător.
(5) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (4), conducătorul autovehiculului va fi obligat să
intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi
preluat, în acest caz, de un reprezentant al deţinătorului."
Având în vedere Anexa Hotarârii Comitetului Național Pentru Situații de Urgență nr. 25 din
18.05.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata pe durata stării de alertă
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se aplică menținerea măsurii
carantinării/izolării la locuința declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv
familia/aparținătorii, după caz, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, cu excepția

carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației
publice locale.
 Toți au obligația de a nu părăsi domiciliul declarat, în care se află de la momentul autoizolării.
3. Ce măsuri de igienă individuală trebuie să respecte persoanele autoizolate?
 Să evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și să se izoleze într-o cameră separată,
cu grup sanitar propriu (dacă este posibil). În caz contrar, accesul în grupul sanitar trebuie să fie
organizat astfel încât să fie asigurată o perioadă suficientă de timp necesară dezinfectării suprafețelor
expuse, după fiecare utilizare.
 Să nu primească vizitatori în perioada de autoizolare la domiciliu.
 Să se spele pe mâini cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde, ori de cate ori este necesar
(dupa utilizarea toaletei, inaintea pregatirii mesei, etc).
 Să curățe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le ating frecvent (ex: mese, clanțe, obiecte
de mobilier, bateria/robinetele de la chiuveta, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane).
 Să își acopere gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănută sau
tușesc, sau să strănute si să tușească în plica cotului. Batista se aruncă imediat la gunoi, în sac de plastic,
dupa care se spală pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde.
 Să sune la numărul unic de urgență 112 în cazul în care apare cel putin unul din următoarele
simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât, si sa isi acopere etans nasul si gura cu o
masca de protecție.

