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Către DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA, 

 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 34719 din 06.08.2020 

 

Conform Ord. MS 1309/2020  

Art. 4 Izolarea Persoanelor 

(1) Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne și 

simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiției de caz stabilite de Centrul Național de 

supraveghere și control al bolilor transmisibile, se realizează după cum urmează: 

a) în unitățile sanitare desemnate de Ministerul Sănătății care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19 

sau în zone-tampon ale altor spitale din rețeaua sanitară publică sau privată, până la confirmarea infectării cu virusul 

SARS-CoV-2 prin test RT-PCR; 

b) locație alternativă atașată unei unității sanitare; 

c) la domiciliu sau la o locație declarată, pentru pacienții asimptomatici, după evaluarea clinică și paraclinică pentru 

o perioadă de 14 zile de la data diagnosticului. 

(2) Izolarea la locațiile prevăzute la alin. (1) se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinării, în scopul 

efectuării examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult 

de 48 de ore. 

(3) Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice și paraclinice și dacă se menține 

riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-una din locațiile 

prevăzute la alin. (1). 

(4) În situația în care persoana refuză măsura izolării prevăzută la alin. (2) sau măsura prelungirii izolării prevăzută 

la alin. (3) medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică 

județeană sau a municipiului București, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau 

infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic. 

(5) Deciziile prevăzute la alin. (4) au caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză personal sau 

prin mijloace de comunicare electronică. 

(6) Modelul Deciziei de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare sau de prelungire a izolării este prevăzut în 

anexa nr. 2 la prezentul ordin și conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de 

identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. 

(7) În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate 

publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate în spațiul special 

desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate 

părăsi locația unde se află izolată fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică. 
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Concluzionăm urmatoarele: 

 Izolarea la domiciliu se poate aplica și accepta ca variantă legală, DOAR pentru 

pacienții asimptomatici și DOAR, după evaluarea clinică și paraclinică, DECI doar ca 

masură-termen de prelungire a izolării 

 Izolarea (ca termen distinct separat de prelungirea izolării) se instituie pe baza 

acordului persoanelor supuse examinării, în scopul efectuării examinărilor clinice, 

paraclinice și a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 

de ore. Aceasta nu poate avea loc la domiciliu. 

 Medicul recomandă prelungirea izolării (termen distinct separat de izolarea de la 

punctul (2) din Ordin) dupa perioada de cel mult 48 de ore, pe baza examinărilor clinice 

și paraclinice și dacă se menține riscul transmiterii – aceasta putând fi efectuata la 

domiciliu – prin izolarea la domiciliu 

 Daca persoana refuză măsura izolării sau măsura prelungirii izolării medicul 

informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcția de sănătate publică 

județeană, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau 

infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic. 

 Decizia de comfirmare a izolării, sau de prelungire  a izolării (conform Anexa nr.2 la 

Ordin) se comunică persoanei în cauză, personal sau electronic. Până la comunicarea 

deciziei, sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză 

nu poate părăsi locația unde se află izolată.  

 Chiar dacă refuză, persoana, este obligată să rămână în izolare, dar nu în izolare la 

domiciliu, deoarece izolarea la domiciliu este acceptata ca variantă doar cand persoana 

își dă acordul pentru măsura de izolare, în urma căreia se decide prelungirea izolarii.  

 Persoana este izolată obligatoriu conform Ordinului, dar nu în izolare la domiciliu, deci 

are alt medic curant decât medicul lui de familie. Considerăm că se face referire la un 

medic care deservește unul din spitalele de faza I sau faza II cum reiese și din Ordinului 

1321/2020 Anexa 3 – PLAN din 22.07.2020 unde avem punctul B. Traseul pacienților 

pozitivi SARS-CoV-2: 

1. Toți pacienții pozitivi SARS-CoV-2 se vor prezenta la spitalele de faza I sau a 

II-a, astfel cum sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020, cu 

modificările și completările ulterioare, unde vor fi evaluați prin teste biologice 

inflamatorii, hematologic, radiologic pulmonar/CT. 
 

 

Vă recomandăm să ne consultați pe viitor înainte de a transmite astfel de interpretări eronate 

colegilor și a contribui la bulversarea generală a subiectului carantină/izolare, în loc să aduceți 

clarificări ale legilor, care sunt din păcate extrem de necesare. 

 

Menționăm că intenționăm să ne apărăm colegii de viitoare imputări pentru certificate de 

concediu eliberate eronat, iar dacă singura soluție va fi prin instanță, nu vom ezita să tragem la 

răspundere persoanele care au semnat “recomandarile” primite din partea Direcției de Sănătate 

Publică Prahova pe perioada pandemiei. 

 

Am recomandat colegilor, medici de familie, să suspende orice comunicare cu Direcția de 

Sănătate Publică Prahova, până la primirea unei adrese oficiale prin care, dorim să dezmințiți 

recomandările din adresa nr. 34719 din 06.08.2020 și să le comunicați conduita corecta în caz de 



pacient SARS-CoV-2 pozitiv aflat pe lista persoanelor înscrise a cabinetului medical pe care îl 

reprezintă. 

Atragem atenția că vom monitoriza cu atenție mesajele pe care colegii le vor primi de la Direcția 

de Sănătate Publică Prahova pe acest subiect și în cazul constatării oricărei intenții de intimidare 

sau control nejustificat ori abuziv în următoarele 2 luni asupra colegilor din Prahova, nu vom 

ezita să intervenim prin consiliere juridică acordată membrilor SMG/MF Prahova și PMF 

Prahova. 

Solicităm răspuns cu transmiterea oficială a procedurii agreate de Direcția de Sănătate Publică 

Prahova în limitele legislației mai sus menționate, atât pe adresele de mail a celor două 

organizații, cât și pe pagina de web a Direcția de Sănătate Publică Prahova, până luni, 10 august, 

ora 12. 

Vă înștiințăm că în caz contrar cele două organizații vor transmite luni la ora 13 către presă un 

comunicat care va fi construit în consecință. 

 

 

 

Dr. Mihaela Petrovici          Dr. Fabian Schnelbach 

Președinte SMG/MF Prahova         Președinte PMF Prahova 


		2020-08-07T18:57:11+0300
	Mihaela Petrovici


		2020-08-07T18:12:40+0000
	Schnelbach Martin Fabian




