ANEXA NR.1
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 LA PACIENȚII
CARE SE PREZINTĂ UPU/CPU/CAMERA DE GARDĂ
NR..............
COD PREZENTARE/NR REGISTRU.........
DATA ...../..../2020
NUME-PRENUME.........................
Nota: se bifeaza raspunsul corespunzator sau se completeaza nr. de zile
În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre cele 5 întrebări de evaluare
a riscului unui pacient de a fi posibil expus la infecția cu COVID-19 (chestionar completat de
ASISTENTUL MEDICAL de la triaj) , pacientul este considerat POSIBIL EXPUS la COVID-19, și
se va proceda astfel:
•

ASISTENTUL MEDICAL evaluator va anunța medicul Consultant din Camera de
Gardă (între orele 8:00 – 13:00) sau medicul Șef de Gardă (13:00 – 08:00) care va
continua evaluarea prin chestionar la Ghișeul UPU/CPU/Camerei de Gardă
pentru stabilirea condiției de pacient POSIBIL EXPUS la COVID-19, SIMPTOMATIC
sau ASIMPTOMATIC

•

Medicul va revizui răspunsul la ÎNTREBĂRILE de evaluare a riscului unui pacient
de a fi posibil expus la infecția cu virusul COVID-19 (chestionar completat de
ASISTENTUL MEDICAL de la triaj):

1. Sunteți cetățean/rezident în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a COVID19?
DA □ NU □
a. Dacă DA, sunteți în primele 14 de zile de la plecarea din țară/zonă?
DA □ NU □
2. Ați călătorit în ultimele 14 de zile în țări/zone* cu transmitere comunitară extinsă a
COVID-19?
DA □ NU □
3. Ați participat în ultimele 14 zile la Conferințe/Întruniri cu participare internațională sau
alte activităţi inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din
zone afectate?
DA □ NU □

*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

4. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu pacienți diagnosticați cu COVID-19 sau cu
suspiciune de infecție cu COVID-19?
DA □ (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării:
……………………..zile)
NU □
5. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu fluide biologice (Ex: sânge, materii fecale,
urină, salivă, spermă etc.) provenite de la un pacient diagnosticat cu COVID-19 sau cu
suspiciune de infecție cu COVID-19?
DA □ (precizaţi numărul de zile scurse de la contact până la momentul prezentării:
……………………..zile)
NU □
•

În cazul în care răspunsul este NU LA TOATE CELE 5 ÎNTREBĂRI, pacientul este
considerat NEEXPUS la virusul COVID-19 și va fi evaluat în UPU/CPU/Camera de
Gardă conform protocolului obișnuit, iar nivelul de protecție al personalului medical
și auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a precauțiunilor standard.

•

În cazul în care răspunsul este DA la cel puțin una dintre cele 5 întrebări, se va
proceda la stabilirea condiției de pacient POSIBIL EXPUS la virusul COVID-19,
SIMPTOMATIC sau ASIMPTOMATIC prin adresarea următorului calup de întrebări:

6. Ați prezentat unul din simptomele de mai jos în primele 14 zile de la plecarea din țara/zona
afectată sau de la participarea la Conferințe/Întruniri Internaționale sau alte activităţi
inclusiv recreative ce au presupus aglomerări de persoane venite din zone afectate ?
Tuse

DA □

NU □

NU ȘTIU □

Febră

DA □

NU □

NU ȘTIU □

Dureri în gât
Dificultăţi respiratorii (scurtarea
respiraţiei)

DA □

NU □

NU ȘTIU □

DA □

NU □

NU ȘTIU □

A. Pacientul este considerat SIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării prezintă unul
sau mai multe din simptomele de mai sus.
*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

ORICE pacient care întrunește condiția de POSIBIL EXPUS - SIMPTOMATIC este declarat
CAZ SUSPECT DE BOALĂ DE INFECŢIE CU COVID-19, situație în care:
a) Pacientul va fi izolat în SALONUL DESTINAT ÎNGRIJIRII CAZURILOR SUSPECTE DE
INFECŢIE CU COVID-19
b) Se va proceda la aplicarea protocolului de management al cazului considerat
SUSPECT de INFECŢIE CU COVID-19
B. Pacientul este considerat ASIMPTOMATIC dacă la momentul chestionării a raspuns cu
NU la toate intrebarile privind semnele de boala din tabel.
Pacienții care întrunesc condiția de POSIBIL EXPUS – ASIMPTOMATIC:
- vor fi evaluați în UPU/CPU/Camera de Gardă conform protocolului obișnuit, iar nivelul de
protecție al personalului medical și auxiliar va fi conform cu procedurile de aplicare a
precauțiunilor standard.
- vor fi anuntati de catre medicul consultant din UPU/CPU/Camera de Gardă la DSPJ pentru
a fi monitorizati
Pacienții care întrunesc condiția de POSIBIL EXPUS, ASIMPTOMATIC, și se află în primele 14
zile ale perioadei de incubație, vor primi următoarele recomandări din partea medicului
consultant:
a) Se recomandă izolare la domiciliu pe toată perioada de incubație (până la
încheierea celor 14 zile, cu menționarea datei calendaristice a încheierii perioadei
de incubaţie în FIȘA PACIENTULUI). Se va menţiona, de asemenea, numărul de
zile scurse de la momentul contactului până la momentul prezentării la spital.
b) Monitorizarea apariţiei vreunui simptom, zilnic, până la maxim 14 zile ale
perioadei de incubație;
În cazul în care pacientul se menține afebril și nu prezintă alte semne clinice de boală va fi
considerat NEINFECTAT. În cazul în care pacientul observă apariţia vreunui simptom (tuse,
durere în gât, dificultate la respiraţie, febră) va apela URGENT 112, prezentând istoricul de
călătorie în ultimele 14 zile sau ca a fost in contact cu un caz suspect/confirmat de infecţie
cu noul coronavirus, pentru a fi transportat, cu masca aplicată pe nas şi gura, la spitalul
de boli infecţioase desemnat de MS.
Completat de
………………………..
Semnătura........................
*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

*Zona afectată: lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă a COVID-19 se găseşte pe site-ul
http://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical

