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1. Context

1.1 INTRODUCERE

Creșterea fluxului de călători care traversează frontierele, precum și relațiile comer-
ciale între state prezintă un potențial risc pentru răspândirea transfrontalieră a in-
fecției COVID-19. În vederea gestionării pandemiei și reducerii impactului acesteia 
asupra Republicii Moldova, este importantă punerea în aplicare, în comun cu toate 
instituțiile relevante ale statului, a procedurilor specifice pentru gestionarea adecvată 
a situațiilor aferente ce prezintă riscuri pentru sănătatea publică. Poliția de Frontieră 
a Republicii Moldova își asumă rolul de a combate transmiterea transfrontalieră a in-
fecției COVID-19 prin implementarea unui șir de măsuri de prevenire, ce vor contribui 
atât la protecția polițiștilor de frontieră de infectare cu COVID-19, cât și la menținerea 
controlului asupra transmiterii infecției pe teritoriul țării prin punctele de trecere a 
frontierei de stat (în continuare PTFS). Acestea vor include măsuri de detectare, noti-
ficare și izolare a persoanelor suspecte de infecție cu COVID-19, care intră în țară, dar 
și măsuri igienico-sanitare aferente, necesare de a fi implementate în PTFS.

1.2 CE ESTE COVID-19?

Coronavirusurile (CoV) sunt o familie numeroasă de viruși, care provoacă boli ce va-
riază de la răceala comună până la boli mai severe, cum ar fi Sindromul Respirator 
din Orientul Mijlociu și Sindromul Respirator Acut Sever. COVID-19 este o maladie 
infecțioasă, care a fost descoperită în anul 2019 și nu a fost identificată anterior la om. 
Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19) este provocată de virusul SARS – CoV-2.

Calea de transmitere a SARS-CoV-2 este prin aero-picături (secreții nazofaringiene) și 
contactul direct cu o persoană infectată sau habitual (prin mâini și obiecte contami-
nate cu secreții infectate). Factorii de transmitere sunt: aerul, produsele alimentare, 
obiectele mediului înconjurător contaminate cu virus.

La 11 martie 2020, ca urmare a răspândirii rapide a virusului COVID-19 în mai multe 
state ale lumii, epidemia de COVID-19 a fost declarată pandemie de către Organizația 
Mondială a Sănătății. Actualmente, virusul COVID –19 s-a răspândit în mai mult de 188 
de state ale lumii și teritorii, unele dintre acestea confruntându-se deja sau pregă-
tindu-se să facă față celui de-al doilea val de infecție (vezi Anexa 1 pentru mai multe 
detalii despre COVID-19).

În Republica Moldova, primul caz de infecție cu COVID-19 a fost înregistrat la 7 martie, 
ca urmare a reîntoarcerii în țară a unui migrant moldovean. La 17 martie, Parlamentul 
Republicii Moldova a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării pe o perioadă 
de 60 de zile, iar la 16 mai a fost declarată stare de urgență în sănătate publică.
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2. Scopul

Scopul acestei Proceduri Standard de Operare (PSO) este stabilirea unei metodologii 
clare și unitare, care să cuprindă instrucțiunile, pașii de lucru, formularele necesare și 
responsabilitățile pentru asigurarea detecției și gestionării cazurilor suspecte de in-
fecție cu COVID-19, precum și prevenirea transmiterii și contaminarii cu acest virus la 
locul de muncă și la nivel comunitar, pentru a fi utilizată de către polițiștii de frontieră1 
din PTFS și alți angajați cu responsabilități aferente din cadrul Inspectoratului General 
al Poliției de Frontieră (IGPF).

3. Domeniul de aplicare

Prevederile PSO se aplică în mod special de către polițiștii de frontieră2 în PTFS, care 
se ocupă nemijlocit de efectuarea controlului persoanelor și mijloacelor de transport, 
precum și de conducătorii lor nemijlociți și alți angajați cu responsabilități aferente 
din cadrul IGPF.

4. Referințe normative

NAȚIONALE

• Legea nr. 215 din 04.11.2014 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
• Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră
• Hotărârea Guvernului nr. 297 din 11.05.2017 pentru implementarea Legii nr. 215 din 

04.11.2014 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
• Legea nr. 10 din 3.12.2019 privind supravegherea sănătății publice
• Hotărârea de Guvern nr. 531 din 3.07.2014 cu privire la acțiunile de implementare a 

Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în prevenirea transmiterii transfronta-
liere a pericolelor pentru sănătatea publică

• Hotărârea de Guvern nr. 1431 din 26.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind sistemul de alertă precoce și răspuns rapid pentru prevenirea și controlul 
bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică

• Hotărârea de Guvern nr. 475 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea Planului de acți-
uni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica 
Moldova

1 Unele aspecte ale procedurii pot fi aplicabile și pentru alte autorități prezente în PTFS

2 Unele aspecte ale procedurii pot fi aplicabile și pentru alte autorități prezente în PTFS
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INTERNAȚIONALE

• Regulamentul Sanitar Internațional, 2005
• Proceduri standard de operare pentru polițiștii de frontieră din linia întâi în Punctele 

de Intrare în țară, Organizația Internațională pentru Migrație, 2020
• Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la gestionarea călătorilor la 

Punctele de Intrare (aeroporturi internaționale, porturi maritime și puncte de tre-
cere terestre), în contextul pandemiei de COVID-19, 19 martie 20

• Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la accesul la apă, măsurile igi-
enico – sanitare și gestionarea deșeurilor în contextul pandemiei de COVID-19, 23 
aprilie 2020

• Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la gestionarea călătorilor, mo-
nitorizarea contactelor în contextul pandemiei de COVID-19 (aeroporturi interna-
ționale, porturi maritime și puncte de trecere terestre), în contextul pandemiei de 
COVID-19, 10 mai 2020

• Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la controlul pandemiei de 
COVID-19, cauzate de infectarea umană cu virusul COVID-19, 20 martie 2020
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5. Măsurile de prevenire și 
combatere a răspândirii 
COVID-19 în punctele de 
trecere a frontierei de stat

Prezența redusă sau absența funcționarilor din domeniul sănătății și lipsa echipa-
mentului adecvat la PTFS impune ca toți angajatii din punctul de trecere, inclusiv 
angajații altor servicii și autorități prezente în PTFS, să dobândească cele mai actuale 
și relevante informații și să aplice măsuri urgente necesare, inclusiv igienico-sanitare, 
pentru a minimiza riscul de transmitere a infecției COVID-19.

Scopul acestor măsuri este asigurarea și sporirea siguranței proprii, a angajaților din 
cadrul punctelor de trecere și a persoanelor care traversează frontiera de stat, în ve-
derea protejării cetățenilor Republicii Moldova și întregii comunități de potențialul 
răspândirii pandemiei.

5.1 DEFINIȚII UTILIZATE ÎN PSO

Depistarea la timp a persoanei suspecte de infectare cu COVID-19 permite angaja-
ților să gestioneze cazul cu maximă eficacitate, în vederea neadmiterii răspândirii și 
posibilei infectări a altor persoane.

DEFINIȚIILE DE CAZ (CONFORM OMS3)

CAZ SUSPECT

a. un pacient cu boală respiratorie acută (febră și cel puțin un semn/simptom al bolii 
respiratorii, de exemplu: tuse, dificultăți de respirație, dureri în gât, eliminări nazale 
etc. Vezi Anexa 2 pentru semnele și simptomele de infectare cu COVID-19 și diverse 
grupuri de risc aferente) cu un istoric de călătorie sau reședință într-o țară / zonă 
sau teritoriu care raportează transmiterea infecției COVID-19 în ultimele 14 zile 
anterioare debutului simptomelor;

SAU
b. un pacient cu boală respiratorie acută și care a fost în contact cu un caz COVID-19 

confirmat sau probabil (vezi mai jos definiția contactului) în ultimele 14 zile înainte 
de debutul simptomelor;

SAU

3 World Health Organization. Global Surveillance for COVID–19 caused by human infection with COVID-19 virus, 
Interim guidance, 20 March 2020

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19



9

c. un pacient cu infecție respiratorie severă acută (febră și cel puțin un semn / simp-
tom al bolii respiratorii, de exemplu, tuse, respirație scurtă, dureri în gât, eliminări 
nazale etc.), care necesită spitalizare, și fără altă etiologie care să explice pe de-
plin starea lui de sănătate;

SAU
d. un însoțitor de călătorie sau un contact apropiat al unui caz confirmat sau suspect.

CAZ PROBABIL

a. Un caz suspect pentru care rezultatul testării la infecția COVID-19 este neconclu-
dent (neconvingător)

SAU
b. Un caz suspect pentru care testarea nu a putut fi efectuată din anumite motive

CAZ CONFIRMAT

Un caz cu confirmare de laborator a infecției COVID-19, indiferent de semnele și 
simptomele clinice.

DEFINIȚIA CONTACTULUI

Persoana care a avut oricare contact cu un caz probabil sau confirmat pe parcursul a 
2 zile până la debut și 14 zile după debutul simptomelor, precum:

a. Contactul față în față cu un caz probabil sau confirmat la distanța de mai puțin de 
1 metru și în decurs de mai mult de 15 minute;

b. Contact fizic direct cu un caz probabil sau confirmat;
c. Îngrijirea unui pacient cu boala COVID-19 probabil sau confirmat, fără a utiliza 

echipamentul de protecție personală adecvat
SAU
Alte situații, conform evaluării riscului local (vezi Anexa 3)

ALTE DEFINIȚII RELEVANTE

ISTORICUL DE CĂLĂTORIE

Istoricul de călătorie se referă la următoarele situații:

a. istoric de călătorie în orice țară cu risc ridicat de transmisie de COVID-19 în 
ultimele 14 zile;

b. istoric al unei vizite la orice unitate medicală din orice țară cu risc ridicat de 
transmisie în ultimile 14 zile;

c. istoric de contact cu o persoană suspectă sau confirmată de infectare cu 
COVID-19 în ultimele 14 zile.

AUTODECLARARE

Toți călătorii individuali care autodeclară despre manifestarea de semne și simptome 
de infecție cu COVID-19 și se adresează după ajutor polițiștilor de frontieră în PTFS.

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19 5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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OBSERVARE VIZUALĂ

Evaluarea vizuală, fără examinare fizică, a călătorilor bolnavi, care prezintă simptome 
respiratorii sugestive pentru infecția COVID-19 descrise mai sus și pot fi identificați de 
către angajații din PTFS.

5.2 ZONELE DE ACCES STABILITE ÎN PTFS

În vederea prevenirii transmiterii transfrontaliere a virusului COVID-19 și gestionării 
eficiente a situațiilor de risc aferente pentru sănătatea publică, este necesară pune-
rea în aplicare a unor proceduri uniforme pentru detectarea, notificarea și izolarea 
persoanelor suspecte de infectare cu virusul COVID-19. În acest sens, în PTFS vor fi 
stabilite, clar delimitate și amenajate, în strânsă coordonare cu alte autorități prezen-
te în PTFS, următoarele zone separate:

1. Zona de acces în/din PTFS este stabilită la intrarea/ieșirea în/din PTFS.
2. Zona de triere epidemiologică este destinată efectuării termometriei corporale a 

persoanelor care traversează frontiera de stat, colectării fișelor epidemiologice 
completate de călători și interviului cu aceștia (doar pe direcția de intrare în țară). 
În dependență de infrastructura PTFS, această zonă este amenajată fie într-un 
spațiu delimitat, în sala destinată controlului trecerii frontierei de stat, dar separat 
de fluxul de călători care se prezintă pentru controlul documentelor, fie în spații 
special amenajate afară, dacă în PTFS nu este o sală destinată acestui scop, inclu-
siv în cort, în timpul sezonului rece. Aceste spații sunt amenajate până la intrarea 
în zona în care se efectuează controlul documentelor (cabinele de control).

3. Zona/spații/camere de izolare temporară a persoanelor suspecte de infecție cu 
COVID-19. Această zonă/spații sunt destinate izolăriii temporare a călătorilor bol-
navi, până la preluarea acestora de către serviciul de asistență medicală urgentă. 
În cazul necesității de adăpostire a unui număr mai mare de călători suspecți, se 
vor folosi spațiile din PTFS destinate solicitaților de azil sau alte spații identificate, 
în coordonare cu autoritățile prezente în PTFS. Dacă acestea lipsesc, se vor instala 
corturi cu o capacitate de izolare temporară a unui număr mai mare de călători 
care se încadrează în categoria de caz suspect (vezi Anexa 3 pentru instrucțiuni 
privind parametrii spațiului/camerei de izolare).

4. Zona de carantină pentru izolarea temporară a mijloacelor de transport. Această 
zonă este stabilită și delimitată corespunzător, în funcție de infrastructura dispo-
nibilă, pentru efectuarea măsurilor de carantină a mijlocului de transport (autotu-
rism personal, autocar/microbus, camion, avion, navă), în cazul în care unul sau 
mai mulți pasageri sunt considerați suspecți de infecție cu COVID-19.

5. Zona de control al documentelor, stabilită pentru efectuarea controlului la trecerea 
frontierei de stat (cabinele de control sau sala pentru controlul documentelor).

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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5.3 PROCEDURI DE DETECTARE, INTERVIEVARE ȘI IZOLARE A 
PERSOANELOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

Trierea epidemioligică a persoanelor suspecte de infecție cu COVID-19 se realizează 
până la efectuarea controlului trecerii frontierei de stat. Această etapă include inter-
viul, observarea vizuală, cu efectuarea temometriei corporale, sau autodeclararea 
despre manifestarea de semne și simptome de infectare cu COVID-19. Interviul per-
mite stabilirea istoricului călătoriilor și itinerariilor persoanelor care traversează fron-
tiera de stat și, în rezultat, determinarea corectă a grupului de risc din care pot face 
parte acestea. Observarea vizuală și măsurarea temperaturii permite identificarea 
plângerilor, semnelor și simptomelor clinice ale infecției cu COVID-19.

La această etapă este esențială o bună comunicare cu publicul a angajaților PTFS, 
care să inspire călătorilor încredere în acțiunile autorităților de frontieră și în capacita-
tea lor de a gestiona corect și eficient orice situație de criză.

5.3.1 PROCEDURI APLICABILE ÎN PTFS RUTIERE

În cazul transportatorilor de pasageri (autocare/microbuse), interviul se realizează în 
zona de triere epidemiologică special amenajată în PTFS, fie într-un spațiu dedicat 
acestei activități în sala destinată controlului trecerii frontierei de stat, dar ferit de 
fluxul de călători care se prezintă pentru controlul documentelor, fie în spații special 
amenajate afară (inclusiv cort), până la intrarea în zona de control al documentelor 
(cabinele de control). În funcție de infrastructura disponibilă, în cazul mijloacelor de 
transport personale și camioanelor, interviul se poate realiza în imediata apropiere 
a acestora, în locul staționării la linia stop, după invitarea de a ieși din mijlocul de 
transport.

TERMOMETRIA CORPORALĂ ȘI  INTERVIEVAREA CĂLĂTORILOR

Polițiștii de frontieră, aflați în zona de acces în/din PTFS, efectuează următoarele ope-
rațiuni succesive:

1. Dirijează fluxul de mijloace de transport la intrarea în/ieșirea din PTFS, informând 
conducătorii acestora cu privire la regulile de regim instituite suplimentar în PTFS, 
în contextul măsurilor de prevenire a pericolului pentru sănătatea publică;

2. Solicită conducătorului mijlocului de transport informarea pasagerilor despre 
necesitatea coborârii din acesta pentru efectuarea trierii epidemilogice (efectu-
ării termometriei corporale și interviului) în zona de triere epidemiologică, special 
amenajată în PTFS.

Polițiștii de frontieră, aflați în zona de triere epidemiologică din PTFS, echipați cu mă-
ști, mănuși, ochelari sau ecran de protecție și termometre4 digitale cu infraroșu, fără 

4 1.  Angajatul Poliției de Frontieră, la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, va purta costumul de protecție în spațiile 
închise sau încăperile în care nu poate fi respectată distanța de 2-3 metri dintre angajatul Poliției de Frontieră 
și persoană, inclusiv în autobuse, avioane, trenuri și altele;

 2.  Angajatul Poliției de Frontieră va utiliza costumul de protecție individuală, în funcție de riscul de expunere, 
stabilit de către conducerea, personalul Poliției de Frontieră sau alte autorități naționale relevante.

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19 5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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contact, vor întreprinde următoarele acțiuni (se recomandă desemnarea a cel puțin 
2 angajați):

1. Intervievează conducătorul mijlocului de transport privind prezența persoanelor 
care, pe durata călătoriei, au administrat medicamente de scădere a febrei sau 
dacă au observat persoane cu stare febrilă și/sau semne și simptome evidente 
de boală (tuse și/sau dificultăți de respirație);

2. Efectuează termometria corporală, fie cu termometre digitale fără contact, cu in-
fraroșu, fie cu camere termografice fără contact, care să permită păstrarea dis-
tanței dintre angajatul din PTFS și călător, preferabil de cel puțin 1 metru. Nu vor fi 
utilizate termometrele manuale, care necesită contact cu pielea sau mucoasele 
(vezi în Anexa 4 instrucțiuni pentru efectuarea corectă a termometriei corporale);

3. Evaluează alte semne și simptome respiratorii sugestive de infectare cu COVID-19 
(tuse și/sau dificultăți de respirație etc.) prin observație vizuală, inclusiv prin între-
bari despre starea de sănătate a călătorului (Nu se efectuează examinarea fizică);

4. Comunică oral călătorilor și distribuie materiale de informare (pliante, broșuri) 
despre:

a. procedurile și actele care sunt necesare pentru efectuarea controlului de 
frontieră;

b. riscurile de sănătate publică legate de infectarea cu noul tip de virus; îndeam-
nă călătorii să utilizeze soluțiile dezinfectante disponibile în PTFS, să păstre-
ze distanța de cel puțin 1 metru între persoane, inclusiv la alinierea pentru 
efectuarea controlului documentelor, și să poarte, în mod obligatoriu, măști de 
protecție;

c. prevederile legale în vigoare (doar pe direcția de intrare): obligațiunea com-
pletării corecte a fișelor epidemiologice și, pe verso, a declarației pe proprie 
răspundere privind respectarea regimului de autoizolare pe o perioadă de 14 
zile, cu conținutul: „Eu, subsemnatul, _________, declar pe proprie răspundere că 
următoarele 14 zile mă voi afla în autoizolare pe adresa indicată în fișa epidemi-
ologică. Am fost informat despre răspunderea contravențională sau penală pen-
tru nerespectarea regimului de autoizolare. _______semnătura”; și despre răs-
punderea contravențională sau penală pentru nerespectarea acestora – atât 
de către călători, cât și de către transportatori (cu excepția cazurilor stabilite de 
autoritățile naționale competente).

5. Distribuie fișele epidemiologice (vezi Anexa 5) pentru a fi completate de către că-
lători, evaluează răspunsurile oferite și îi intervievează suplimentar cu privire la 
istoricul de călătorie (doar pe direcția de intrare);

6. Redirecționează călătorii și/sau conducătorul mijlocului de transport sau al ca-
mionului, fără semne și simptome sugestive de infectare cu COVID-19 și stare 
febrilă, către zona de control al documentelor.

Polițistul de frontieră din zona de control al documentelor efectuează următoarele 
operațiuni, fără a ieși din cabina de control:

1. Colectează fișele epidemiologice completate de călători (doar pe direcția de 
intrare);

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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2. Verifică veridicitatea datelor indicate în fișa epidemiologică, inclusiv a itinerariului 
călătoriei, prin compararea datelor din fișă cu cele din actul de călătorie și efectu-
area unui apel (după caz) la numărul de telefon indicat în fișa epidemiologică.

IZOLAREA ȘI  GESTIONAREA PERSOANELOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

În cazul detectării unui caz suspect de infecție cu COVID-19 sau autodeclarării de 
către călători că ar manifesta semne și simptome de COVID-19, polițistul de frontieră 
efectuează următoarele operațiuni, în vederea izolării cazului suspect și a prevenirii 
infectării și contaminării spațiilor PTFS:

1. Separă și redirecționează mijlocul de transport cu personanele suspecte din flu-
xul general spre zona de carantină a mijloacelor de transport (autoturism personal, 
autocar/microbus sau camion). Asigură monitorizarea continuă a mijlocului de 
transport și a pasagerilor acestuia, pentu a preveni contactul cu alți participanți 
la trafic, călători și angajați din PTFS sau o eventuală evadare a acestora și/sau 
încalcare a regimului special din PTFS;

2. Asigură cu mască medicală pe călătorul bolnav și persoanele care îl însoțesc;
3. Izolează pasagerul bolnav de alți călători, inclusiv de familie și persoanele cu 

care acesta a intrat în contact nemijlocit, conducându-l în spațiul/zona de izolare 
temporară din PTFS și îl transmite personalului medical sau serviciului medical 
de asistență urgentă, venit la solicitare, pentru evaluare suplimentară. Dacă este 
cazul, identifică și izolează separat contactele cazului suspect, pentru evaluare 
suplimentară de către lucrătorii medicali;

4. Asigură supravegherea, în vederea neadmiterii oricărei intrări neautorizate în zona 
de izolare. Doar personalului medical cu echipament personal de protecție (EPP) 
complet (combinezon de protecție, măști, mănuși, ochelari sau ecran de protec-
ție) îi este permis accesul în zona/spațiul de izolare, precum și angajaților PTFS 
îmbrăcați cu EPP, în vederea monitorizării stării de sănătate a călătorului bolnav și 
a asigurării, la solicitarea acestuia, cu apă și mâncare.

5. În funcție de infrastructura existentă în PTFS, minimizează numărul de persoa-
ne expuse direct pasagerilor bolnavi, în timpul conducerii acestora către spațiul/
zona de izolare sau în timpul transportării către mijlocul de transport al serviciului 
de asistență medicală urgentă, asigurând un coridor separat de trecere a acestu-
ia, inclusiv prin interzicerea, la necesitate, a trecerii prin preajmă a persoanelor;

6. După transmiterea persoanei suspecte sau bolnave de COVID-19 serviciului de 
asistență medicală urgentă, dezbracă echipamentul personal de protecție (EPP) 
în mod corespunzător (vezi Anexa 6 Instrucțiuni privind îmbrăcarea și dezbrăcarea 
EPP), îl îndepărtează cu precauție și își spală mâinile cu apă și săpun sau cu soluție 
cu o concentrație de alcool de cel puțin 70%, conform instrucțiunilor din Anexa 7;

7. Dezinfectarea imediată a spațiului destinat izolării persoanei suspecte de infecta-
re, cu soluții dezinfectante și lampă UVC, conform etapelor enumerate în secțiu-
nea 6.2, pct. 3.

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19 5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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5.3.2 PROCEDURI APLICABILE ÎN PTFS AEROPORTUARE

TERMOMETRIA CORPORALĂ ȘI  INTERVIEVAREA CĂLĂTORILOR

Polițiștii de frontieră efectuează următoarele operațiuni:

1. Distribuie din timp fișele epidemiologice (vezi Anexa 5) tuturor companiilor aeri-
ene, obligă toate companiile aeriene să distribuie din timp fișele epidemiologice 
pasagerilor și să-i informeze despre necesitatea de completare a acestora până 
la aterizare;

2. Înainte de debarcarea pasagerilor din avion, polițistul de frontieră desemnat ches-
tionează echipajul avionului despre prezența la bordul acestuia a vreunui caz sus-
pect, în conformitate cu definiția de caz, sau privind prezența persoanelor care, pe 
durata călătoriei, au administrat medicamente de scădere a febrei;

3. Dacă există vreun caz suspect, solicită echipajului să andoce avionul în zona de 
carantină temporară a aeroportului, special desemnată de conducerea aeropor-
tului în acest sens și care permite accesul mijlocului de transport al echipei medi-
cale a aeroportului;

4. Permite accesul echipei medicale a aeroportului, venită la solicitare, să preia ca-
zul suspect în zona/camera de izolare a aeroportului;

5. Solicită însoțitorilor de bord să asigure următoarele circuite separate de ieșire din 
aeronavă:

a. Primii care părăsesc aeronava sunt pasagerii sănătoși;
b. Următorii sunt contactele apropiate, pentru o posibilă evaluare suplimentară 

de către echipa medicală a aeroportului sau alte autorități medicale;
c. Ultimii sunt debarcați pasagerii cu statut febril și semne și simptome de 

infectare.

La intrarea în aeroport polițistul de frontieră, echipat cu mască, mănuși, ochelari sau 
ecran de protecție5, aflat în zona de triere epidemiologică, efectuează următoarele 
operațiuni:

1. Informează pasagerii despre regulile de regim instituite suplimentar în PTFS, în 
contextul măsurilor de prevenire a răspândirii agenților patogeni cu risc sporit 
pentru sănătatea publică;

2. Evaluează alte semne și simptomele respiratorii sugestive de infectare cu 
COVID-19 (tuse și/sau dificultăți de respirație etc.) prin observație vizuală, inclusiv 
prin întrebarea despre starea de sănătate a călătorului.

3. Comunică oral călătorilor și distribuie materiale de informare (pliante, broșuri) 
despre:

a. procedurile și actele care sunt necesare pentru efectuarea controlului de 
frontieră;

5 1.  Angajatul Poliției de Frontieră, la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, va purta strict costumul de protecție în 
spațiile închise sau încăperile în carenu poate fi respectată distanța de 2-3 metri dintre angajatul Poliției de 
Frontieră și persoană, inclusiv în autobuse, avioane, trenuri și altele.

 2.  Angajatul Poliției de Frontieră va utiliza costumul de protecție individual, în funcție de riscul de expunere, 
stabilit de către conducerea sau personalul Poliției de Frontieră sau alte autorități naționale relevante.

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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b. riscurile de sănătate publică legate de infectarea cu noul tip de virus; invită 
călătorii să utilizeze soluțiile dezinfectante disponibile în PTFS, să păstreze dis-
tanța de cel puțin 1 metru între persoane, inclusiv la alinierea pentru efectuarea 
controlului documentelor, și să poarte în mod obligatoriu măști de protecție;

c. prevederile legale în vigoare (doar pe direcția de intrare): obligațiunea com-
pletării corecte a fișelor epidemiologice și, pe verso, a declarației pe proprie 
răspundere privind respectarea regimului de autoizolare pe o perioadă de 14 
zile, cu conținutul: „Eu, subsemnatul, _________, declar pe proprie răspundere 
că următoarele 14 zile mă voi afla în autoizolare pe adresa indicată în fișa epi-
demiologică. Am fost informat despre răspunderea contravențională sau pena-
lă pentru nerespectarea regimului de autoizolare. _______semnătura”; și despre 
răspunderea contravențională sau penală pentru nerespectarea acestora (cu 
excepția cazurilor stabilite de autoritățile naționale competente).

4. Verifică deținerea fișei epidemiologice completate corespunzător, evaluează răs-
punsurile oferite și intervievează suplimentar pasagerii cu privire la istoricul de 
călătorie (doar pe direcția de intrare);

5. Ca urmare a raportării (de către un alt polițist de frontieră) a rezultatelor termos-
canării fluxului de pasageri, prin intermediul camerei termografice fără contact 
(vezi Anexa 4 instrucțiuni pentru efectuarea termometriei corporale), permite acce-
sul călătorilor fără semne și simptome sugestive de infectare cu COVID-19 și stare 
febrilă, către zona de control al documentelor.

Polițistul de frontieră din zona de control al documentelor efectuează următoarele 
operațiuni, fără a ieși din cabina de control:

1. Colectează fișele epidemiologice completate de călători;
2. Verifică veridicitatea datelor indicate în fișa epidemiologică, inclusiv a itinerariului 

călătoriei, prin compararea datelor din fișă cu cele din documentul de călătorie și 
efectuarea unui apel (după caz) la numărul de telefon indicat în fișa epidemiologică.

IZOLAREA ȘI  GESTIONAREA PERSOANELOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

În cazul detectării persoanelor suspecte de infectare cu COVID-19, în timpul termos-
canării cu ajutorul camerei termografice sau cu termometrele digitale fără contact, 
cu infraroșu, și al interviului, la intrarea în aeroport, polițistul de frontieră realizează 
următoarele operațiuni:

1. Efectuează măsurarea repetată a temperaturii pasagerului detectat de camera 
termografică prin intermediul termomentrului digital, cu infraroșu, fără contact;

2. În cazul confirmării stării febrile, izolează pasagerul bolnav de alți călători, inclusiv 
de familie și persoanele cu care acesta a intrat în contact nemijlocit, conducân-
du-l în zona/camera de izolare temporară a aeroportului și transmițându-l perso-
nalului medical, solicitat pentru evaluare suplimentară. Doar personalului medical 
cu EPP complet (combinezon de protecție, măști, mănuși, ochelari sau ecran de 
protecție) îi este permis accesul în zona/spațiul de izolare, precum și angajaților 
PTFS îmbrăcați cu EPP, în vederea monitorizării stării de sănătate a călătorului 
bolnav și a asigurării, la solicitarea acestuia, cu apă și mâncare. Dacă este cazul, 

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19 5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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identifică și izolează contactele cazului suspect, pentru evaluare suplimentară de 
către personalul medical al PTFS sau alte autorități medicale (de ex., serviciul de 
asistență medicală urgentă);

3. Asigură cu mască medicală pe călătorul bolnav și persoanele care îl însoțesc;
4. După transmiterea pasagerului bolnav personalului medical sau serviciului de 

asistență medicală urgentă, dezbracă EPP, în mod corespunzător (vezi Anexa 6. 
Instrucțiuni privind îmbrăcarea și dezbrăcarea EPP), îl îndepărtează cu precauție și 
își spală mâinile cu apă și săpun sau cu soluție cu o concentrație de alcool de cel 
puțin 70%, conform instrucțiunilor din Anexa 7;

5. Coordonează cu autoritățile relevante ale aeroportului, pentru a prelua bagajele 
călătorului bolnav.

6. Dezinfectarea imediată a spațiului destinat izolării persoanei suspecte de infecta-
re cu soluții dezinfectante și lampă UVC, conform etapelor enumerate în secțiu-
nea 6.2, pct. 3.

5.3.3. PROCEDURI APLICABILE ÎN PTFS FEROVIARE

TERMOMETRIA CORPORALĂ ȘI  INTERVIEVAREA CĂLĂTORILOR

Termometria corporală și intervievarea călătorilor în PTFS feroviare se efectuează în 
timpul procedurii de control al trecerii frontierei de stat, care are loc în tren. Polițiștii 
de frontieră, echipați cu echipament personal de protecție complet (combinezon de 
protecție, mască, mănuși, ochelari sau ecran de protecție) și dotați cu termometre 
digitale cu infraroroșu, fără contact, realizează următoarele operațiuni:

1. Distribuie din timp fișele epidemiologice (vezi Anexa 5) tuturor operatorilor ferovi-
ari și le solicită să informeze pasagerii despre necesitatea de completare a aces-
tora, doar pe direcția de intrare, până la sosirea trenului în PTFS feroviar;

2. Intervievează însoțitorul de vagon privind prezența persoanelor care, pe durata 
călătoriei, au administrat medicamente de scădere a febrei sau dacă au observat 
persoane cu stare febrilă și/sau semne și simptome evidente de boală (tuse și/
sau dificultăți de respirație);

3. Efectuează termometria corporală a pasagerilor cu termometre digitale fără con-
tact cu infraroșu, care să permită păstrarea distanței dintre angajatul din PTFS și 
călător, preferabil de cel puțin 1 metru. Nu vor fi utilizate termometrele manuale, 
care necesită contact cu pielea sau mucoasele (vezi Anexa 4. Instrucțiuni privind 
efectuarea corectă a termometriei corporale);

4. Evaluează alte semne și simptome respiratorii sugestive de infectare cu COVID-19 
(tuse și/sau dificultăți de respirație etc.) prin observație vizuală, inclusiv prin între-
barea despre starea de sănătate a călătorului;

5. Comunică oral călătorilor și distribuie materiale de informare (pliante, broșuri) 
despre:

a. procedurile și actele necesare pentru efectuarea controlului de frontieră;
b. riscurile de sănătate publică legate de infectarea cu noul tip de virus; invită 

pasagerii să păstreze distanța de cel puțin 1 metru între persoane în timpul 
călătoriei în tren și să poarte, în mod obligatoriu, măști de protecție;

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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c. prevederile legale în vigoare (doar pe direcția de intrare): obligațiunea com-
pletării corecte a fișelor epidemiologice și, pe verso, a declarației pe proprie 
răspundere privind respectarea regimului de autoizolare pe o perioadă de 14 
zile, cu conținutul: „Eu, subsemnatul, _________, declar pe proprie răspundere că 
următoarele 14 zile mă voi afla în autoizolare pe adresa indicată în fișa epidemi-
ologică. Am fost informat despre răspunderea contravențională sau penală pen-
tru nerespectarea regimului de autoizolare. _______semnătura”; și despre răs-
punderea contravențională sau penală pentru nerespectarea acestora – atât 
de către călători, cât și de către transportatori (cu excepția cazurilor stabilite de 
autoritățile naționale competente).

6. Colectează fișele epidemiologice completate de călători; verifică veridicitatea da-
telor indicate în fișa epidemiologică, inclusiv a itinerariului călătoriei, prin compa-
rarea datelor din fișă cu cele din pașaport și efectuarea unui apel (după caz) la 
numărul de telefon indicat în fișa epidemiologică (doar pe direcția de intrare).

IZOLAREA ȘI  GESTIONAREA PERSOANELOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

În cazul detectării persoanelor suspecte de infecție cu COVID-19, în timpul termo-
metriei corporale și al interviului, efectuate în tren, polițistul de frontieră realizează 
următoarele operațiuni:

1. Asigură cu mască medicală pe călătorul bolnav și persoanele care îl însoțesc;
2. Izolează pasagerul bolnav de alți călători, inclusiv de familie și persoanele cu care 

acesta a intrat în contact nemijlocit, conducându-l în zona/camera de izolare tem-
porară a gării feroviare și transmițându-l personalului medical al PTFS, în cazul 
disponibilității acestuia, și/sau serviciului de asistență medicală urgentă, venit la 
solicitare. Doar personalului medical cu EPP complet (combinezon de protecție, 
măști, mănuși, ochelari sau ecran de protecție) îi este permis accesul în zona/
spațiul de izolare, precum și angajaților PTFS îmbrăcați cu EPP, în vederea moni-
torizării stării de sănătate a călătorului bolnav și a asigurării, la solicitarea acestuia, 
cu apă și mâncare. Dacă este necesar, identifică și izolează contactele cazului 
suspect pentru evaluare suplimentară de către personalul medical;

3. Asigură monitorizarea continuă a trenului și a pasagerilor acestuia, pentu a preve-
ni contactul persoanei suspecte de infectare și al contactelor acestuia cu alți par-
ticipanți la trafic, călători și restul personalului din PTFS, sau o eventuală evadare 
a acestora și/sau încalcare a regimului special din PTFS;

4. După transmiterea persoanei bolnave/suspecte serviciului de asistență medica-
lă urgentă, dezbracă EPP, în mod corespunzător (vezi Anexa 6. Instrucțiuni privind 
îmbrăcarea și dezbrăcarea EPP), îl îndepărtează cu precauție și își spală mâinile cu 
apă și săpun sau cu soluții cu o concentrație de alcool de cel puțin 70%, conform 
instrucțiunilor din Anexa 7.

5. Dezinfectarea imediată a spațiului, destinat izolării persoanei suspecte de infecta-
re, cu soluții dezinfectante și lampă UVC, conform etapelor enumerate în secțiu-
nea 6.2, pct. 3.

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19 5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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5.3.4. PROCEDURI APLICABILE ÎN PTFS PORTUARE

TERMOMETRIA CORPORALĂ ȘI  INTERVIEVAREA CĂLĂTORILOR

Polițiștii de frontieră, aflați în zona de acces în/din PTFS portuar, efectuează următoa-
rele operațiuni:

1. Înainte de debarcarea pasagerilor din navă, polițistul de frontieră desemnat ches-
tionează pe căpitanul navei despre prezența la bordul acesteia a vreunui caz sus-
pect, în conformitate cu definiția de caz și/sau despre prezența persoanelor care, 
pe durata călătoriei, au administrat medicamente de scădere a febrei;

2. Distribuie fișele epidemiologice (vezi Anexa 5) căpitanului navei și îi solicită să in-
formeze membrii echipajului și pasagerii navei despre necesitatea de completare 
a acestora până la debarcarea în port;

3. În cazul prezenței vreunui caz suspect la bord, îl conduce pe acesta către zona/
camera de izolare temporară a portului;

4. Permite accesul serviciului de asistență medicală urgentă, venit la solicitare, să 
preia cazul suspect din zona/camera de izolare a portului;

5. Solicită însoțitorilor de bord să asigure următoarele circuite separate de ieșire din 
navă:

a. Primii care părăsesc nava sunt pasagerii sănătoși;
b. Următorii sunt contactele apropiate, pentru o posibilă evaluare suplimentară 

de către serviciul de asistență medicală urgentă;
c. Ultimii sunt debarcați pasagerii cu statut febril și semne și simptome de 

infectare.
6. În cazul lipsei cazurilor suspecte de infecție cu COVID-19 la bord, raportate de 

către căpitanul navei, solicită acestuia informarea echipajului navei și pasagerilor 
despre necesitatea coborârii din aceasta, pentru efectuarea trierii epidemiologice 
(efectuării termometriei corporale și interviului) în zona de triere epidemiologică, 
special amenajată în sala portului sau în alt loc stabilit;

7. Informează pasagerii despre regulile de regim instituite suplimentar în PTFS, în 
contextul măsurilor de prevenire a răspândirii agenților patogeni cu risc sporit 
pentru sănătatea publică.

Polițiștii de frontieră, aflați în zona de triere epidemiologică din PTFS portuar, echipați cu 
mască, mănuși, ochelari sau ecran de protecție6, efectuează următoarele operațiuni:

1. Comunică oral călătorilor și distribuie materiale de informare (pliante, broșuri) 
despre:

a. procedurile și actele care sunt necesare pentru efectuarea controlului de 
frontieră;

6 1.  Angajatul Poliției de Frontieră, la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, va purta strict costumul de protecție în 
spațiile închise sau încăperile în care nu poate fi respectată distanța de 2-3 metri dintre angajatul Poliției de 
Frontieră și persoană, inclusiv în autobuse, avioane, trenuri și altele; 

 2.  Angajatul Poliției de Frontieră va utiliza costumul de protecție individuală, în funcție de riscul de expunere, 
stabilit de către conducerea sau personalul Poliției de Frontieră sau alte autorități naționale relevante.

5. Măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19
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b. riscurile de sănătate publică legate de infectarea cu noul tip de virus; invită 
călătorii să utilizeze soluțiile dezinfectante disponibile în PTFS, să păstreze dis-
tanța de cel puțin 1 metru între persoane, inclusiv la alinierea pentru efectuarea 
controlului documentelor, și să poarte în mod obligatoriu măști de protecție;

c. prevederile legale în vigoare (doar pe direcția de intrare): obligațiunea com-
pletării corecte a fișelor epidemiologice și, pe verso, a declarației pe proprie 
răspundere privind respectarea regimului de autoizolare pe o perioadă de 14 
zile, cu conținutul: „Eu, subsemnatul, _________, declar pe proprie răspundere 
că următoarele 14 zile mă voi afla în autoizolare pe adresa indicată în fișa epi-
demiologică. Am fost informat despre răspunderea contravențională sau pena-
lă pentru nerespectarea regimului de autoizolare. _______semnătura”; și despre 
răspunderea contravențională sau penală pentru nerespectarea acestora (cu 
excepția cazurilor stabilite de autoritățile naționale competente).

2. Verifică deținerea fișei epidemiologice completate corespunzător, evaluează răs-
punsurile oferite și intervievează suplimentar călătorii cu privire la istoricul de că-
lătorie (doar pe direcția de intrare);

3. Evaluează alte semne și simptomele respiratorii sugestive de infectare cu 
COVID-19 (tuse și/sau dificultăți de respirație etc.) prin observație vizuală, inclusiv 
prin întrebarea despre starea de sănătate a călătorului.

4. Permite accesul călătorilor fără semne și simptome sugestive de infectare cu 
COVID-19 și stare febrilă, către zona de control al documentelor.

Polițistul de frontieră din zona de control al documentelor efectueză următoarele ope-
rațiuni, fără a ieși din cabina de control:

1. Colectează fișele epidemiologice completate de călători;
2. Verifică veridicitatea datelor indicate în fișa epidemiologică, inclusiv a itinerariului 

călătoriei, prin compararea datelor din fișă cu cele din documentul de călătorie și 
efectuarea unui apel (după caz) la numărul de telefon indicat în fișa epidemiologică.

IZOLAREA ȘI  GESTIONAREA PERSOANELOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

În cazul detectării persoanelor suspecte de infecție cu COVID-19, în timpul efectuă-
rii termometriei corporale și interviului, polițistul de frontieră realizează următoarele 
operațiuni:

1. Asigură cu mască medicală pe călătorul bolnav și persoanele care îl însoțesc;
2. Izolează pasagerul bolnav de alți călători, inclusiv de familie și persoanele cu care 

acesta a intrat în contact nemijlocit, conducându-l în zona / camera de izolare 
temporară a portului și transmițându-l personalului medical al PTFS, în cazul dis-
ponibilității acestuia și/sau serviciului de asistență medicală urgentă, venit la soli-
citare. Doar personalului medical cu EPP complet (combinezon de protecție, mă-
ști, mănuși, ochelari sau ecran de protecție) îi este permis accesul în zona/spațiul 
de izolare, precum și angajaților PTFS îmbrăcați cu EPP, în vederea monitorizării 
stării de sănătate a călătorului bolnav și a asigurării, la solicitarea acestuia, cu apă 
și mâncare. Dacă este necesar, identifică și izolează contactele cazului suspect 
pentru evaluare suplimentară de către personalul medical;
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3. Asigură monitorizarea continuă a navei și a pasagerilor acesteia, pentu a preveni 
contactul cu alți participanți la trafic (personalul ce își desfășoară activitatea în port) 
sau o eventuală evadare a acestora și/sau încalcare a regimului special din PTFS;

4. După transmiterea persoanei suspecte de infectare serviciului de asistență medi-
cală urgentă, dezbracă EPP, în mod corespunzător (vezi Anexa 6. Instrucțiuni privind 
îmbrăcarea și dezbrăcarea EPP), îl îndepărtează cu precauție și își spală mâinile cu 
apă și săpun sau cu soluții cu o concentrație de alcool de cel puțin 70%, conform 
instrucțiunilor din Anexa 7.

5. Dezinfectarea imediată a spațiului destinat izolării persoanei suspecte de infecta-
re cu soluții dezinfectante și lampă UVC, conform etapelor enumerate în secțiu-
nea 6.2, pct. 3.

5.3.5 PRINCIPII GENERALE DE GESTIONARE A CAZURILOR SUSPECTE DE 
INFECȚIE CU COVID-19 ÎN TOATE TIPURILE DE PTFS

NOTIFICAREA DESPRE PERSOANELE SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

Notificarea imediată a autorităților responsabile despre detectarea unui caz previne 
răspândirea infecției pe teritoriul țării. În scopul notificării despre persoanele suspecte 
la infecția COVID-19, polițiștii de frontieră, în toate tipurile de PTFS, efectuează urmă-
toarele operațiuni:

1. Raportează imediat după detectarea cazului suspect șefului de schimb/superi-
orului patrulei, angajaților altor autorități din PTFS, personalului medical, în cazul 
disponibilității acestuia;

2. Face însemne/bifă în partea de sus a fișei epidemiologice completate de cazul 
suspect și contactele acestuia (doar pe direcția de intrare), cu respectarea demni-
tății și drepturilor persoanei, precum și a legislației cu privire la protecția datelor 
cu caracter personal în vigoare7;

3. Informează călătorii suspecți despre succesiunea acțiunilor întreprinse, inclusiv în 
vederea efectuării controlului de frontieră al acestora.

Șeful de schimb/superiorul patrulei:

1. Informează serviciul național unic 112, conducerea SPF și șeful de tură al Serviciului 
Vamal, Centrul Regional de Coordonare (CRC);

2. Introduce detaliile cazului suspect detectat în Registrul de evidență a călătorilor 
de caz probabil de infectare, detectați în PTFS pentru referințe suplimentare (de ex. 
vârsta, naționalitatea, țara care este punctul de pornire etc.);

3. Colectează fișele epidemiologice completate de pasageri și le transmite8:

– scanatescanate, prin e-mail, unităților de coordonare operațională (SPF – CRC – Centrul 
Operațional Cordononare), cu indicarea numărului de fișe colectate și subdi-
viziunii care le-a colectat, la fiecare 4 ore, după cum urmează: 00:00, 4:00, 

7 Legea nr. 133 din 8.07.2011 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

8 Cu respectarea demnității și drepturilor persoanei, precum și în conformitate cu Legea nr. 133 din 8.07.2011 cu 
privire la protecția datelor cu caracter personal. 
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8:00, 12:00, 16:00, 20:00, pentru transmitere imediată către Agenția Națională 
de Sănătate Publică (ANSP);

– pe suport de hârtie –pe suport de hârtie – șefului SPF.
4. Permite accesul pe teritoriul PTFS a serviciului de asistență medicală urgentă;
5. Contactează compania aeriană și comunică numărul locului călătorului, pentru 

a anunța pasagerii/angajații companiei aeriene, care ar fi putut intra în contact 
direct cu călătorul bolnav (În cazul SPF AIC).

Șeful SPF:

1. Informează conducerea Direcției Regionale (DR), CRC, persoanele responsabile 
de la IGPF;

2. Transmite fișele epidemiologice completate, pe suport de hârtie, la fiecare 72 ore, 
către Centrul medical al DR Centru, pentru a putea fi transmise către ANSP.

DETECTAREA, IZOLAREA, GESTIONAREA CAZURILOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU 
COVID- 19

În toate tipurule de PTFS se vor respecta următoarele principii comune de detectare, 
izolare și gestionare a cazurilor suspecte de COVID-19:

1. Străinilor aflați la bord li se va distribui fișa epidemiologică, în care să indice și 
adresa la care se vor afla în timpul șederii în Republica Moldova;

2. În timpul comunicării cu persoanele străine, va fi utilizată o limbă de circulație in-
ternațională sau aplicații de traducere existente (de ex. Google translate sau MITA, 
vezi Anexa 8);

3. Va fi respectată intimitatea și demnitatea tuturor călătorilor;
4. Toți călătorii individuali, care autodeclară despre manifestarea de semne și simp-

tome de infectare cu COVID-19 și se adresează după ajutor polițiștilor de frontieră 
în PTFS, vor fi tratați conform unei proceduri similare;

5. Toate operațiunile aferente gestionării unui caz suspect vor fi coordonate cu alte 
servicii din cadrul punctului de trecere și cu alte autorități responsabile;

6. În cazul refuzului persoanelor care traversează frontiera de stat și al transportato-
rilor de a respecta regulile de comportament anunțate în PTFS și/sau prin acțiu-
nile/inacțiunile lor vor supune, astfel, pe ceilalți călători pericolului de infectare cu 
virusul, se va solicita intervenția șefului de schimb/superiorului patrulei și, după 
caz, a Grupei de intervenție și gestionare a situațiilor în PTFS, pentru atragerea la 
răspunderea contravențională și penală a persoanelor în cauză, conform preve-
derilor respective din Codul Contravențional și Penal. Documentarea cazurilor se 
va realiza într-o zonă separată de fluxul de călători, în dependență de insfrastruc-
tura disponibilă în PTFS (preferabil, în zona de triere, zona/spațiile de carantină 
sau izolare temporară), în scopul evitării posibilității de contaminare a încăperilor 
de serviciu;

7. Persoanelor cu șederea mai mică de 14 zile nu li se va autoriza ieșirea din țară 
cu constatarea contravenției pentru încălcarea regimului de autoizolare, conform 
prevederilor respective din Codul Contravențional (cu excepția cazurilor stabilite 
de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică).
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6. Autoprotecția

Angajații Poliției de Frontieră, de toate nivelurile, joacă un rol important în prevenirea 
și combaterea transmiterii transfrontaliere a infecției COVID-19, având următoarele 
sarcini specifice:

1. Să se asigure că călătorii și angajații altor autorități prezente în PTFS nu sunt su-
puși riscului de infectare;

2. Să minimizeze/elimine propriul risc de a deveni un vector de răspândire a virusu-
lui (vezi Anexa 2);

3. Să se autoprotejeze de infectare la locul de muncă, precum și în afara locului de 
muncă.

Pentru realizarea acestor sarcini, angajații din PTFS, în particular, dar și ai Poliției de 
Frontieră, în general, vor întreprinde următoarele tipuri de măsuri:

1. Măsuri de autoprotecție, recomandate a fi respectate în timpul îndeplinirii sarcini-
lor de muncă;

2. Măsuri de respectare a igienei la locul de muncă;
3. Măsuri de respectare a igienei personală la locul de muncă și la nivel comunitar;
4. Măsuri de încurajare a distanțării fizice între persoane;
5. Măsuri de gestionare și eliminare a deșeurilor periculoase.

6.1 MĂSURI DE AUTOPROTECȚIE ÎN TIMPUL ÎNDEPLINIRII 
SARCINILOR DE MUNCĂ

Pentru a se autoproteja la locul de muncă, polițiștii de frontieră întreprind următoa-
rele acțiuni:

1. Poartă, în mod obligatoriu, măști și mănuși de protecție în timpul aflării în PTFS, 
pe care le schimbă regulat (vezi Anexa 6. Instrucțiuni privind îmbrăcarea, utilizarea, 
dezbrăcarea măștii și mănușilor de protecție);

2. În contextul măsurilor de prevenire a răspândirii agenților patogeni cu risc spo-
rit pentru sănătatea publică în PTFS, în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, 
poartă, în mod obligatoriu, EPP complet (combinezoane de protecție de unică 
folosință, măști, mănuși, ochelari sau ecran de protecție):

a. când intră în zonele/camerele de izolare temporară sau carantină a mijlocului 
de transport;

b. în spațiile închise sau încăperile în care nu poate fi respectată distanța de 2–3 
metri dintre angajatul Poliției de Frontieră și persoană, inclusiv în autobuse, 
avioane, trenuri și altele;

c. în funcție de riscul de expunere la virus, evaluat de către conducere, persona-
lul Poliției de Frontieră sau alte autorități naționale relevante. De ex., în cazul 
înregistrării unei rate înalte de infectare din contul cazurilor de import, se va 
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lua decizia ca toți polițiștii de frontieră, care interacționează cu persoanele ce 
traversează frontiera de stat, în timpul procedurii de control al trecerii frontierei 
de stat, să poarte EPP complet (vezi Anexa 6. Instrucțiuni privind îmbrăcarea și 
dezbrăcarea EPP).

3. Identifică și stabilesc, în cadrul PTFS, un spațiu special dedicat păstrării, îmbrăcării 
și dezbrăcării cu precauție a EPP, care este dotat cu o pubelă specială (cu capac 
și pedală), pentru aruncarea și colectarea EPP uzat, imediat după dezbrăcare.

4. Monitorizează și se asigură de evacuarea deșeurilor biologice din PTFS în termen 
de 24 ore și de depozitarea lor în zona special amenajată pentru deșeuri în cadrul 
SPF. Colectarea, transportarea și tratarea deșeurilor de către serviciile specializa-
te contractate se efectuează săptămânal.

6.2 MĂSURI DE IGIENĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

Respectarea măsurilor de igienă la locul de muncă creează un mediu de lucru curat, 
sigur și sănătos pentru angajați, previne circulația bacteriilor și virușilor și reduc riscu-
rile legate de răspândirea infecției în PTFS. Acestea vor include următoarele acțiuni 
ale angajaților Poliției de Frontieră:

1. Dezinfectarea suprafețelor din încăperile de lucru (birouri, cabine de control), cum 
ar fi echipamentul de lucru (readerele, lămpile UV, lupele), mobilierul, întrerupă-
toarele de lumină, mânerele, telefoanele de birou, tastaturile și monitoarele etc., 
atinse frecvent de către angajații din încăperile respective, de trei ori pe zi (di-
mineața, după-amiaza, noaptea, inclusiv înainte și după finalizarea schimbului), 
cu soluții de dezinfectare, cu o concentrație de cel puțin 70% etanol, și folosirea 
echipamentului după 2–3 minute de la dezinfectare;

2. Dezinfectarea continuă a aerului în zona de triere epidemiologică, special ame-
najată în PTFS, cu ajutorul lămpilor interne cu raze UVC de dezinfectare a aerului, 
care permit aflarea persoanelor în spații, în funcție de disponibilitatea acestora în 
PTFS;

3. Dezinfectarea suprafețelor din zona de triere epidemiologică, precum și din spa-
țiile/camerele de izolare temporară a persoanelor suspecte de infectare, precum 
și alte spații publice din PTFS, de trei ori pe zi (dimineața, după-amiaza, noaptea) 
și/sau ad-hoc, imediat după detectarea și gestionarea cazului suspect, cu utiliza-
rea adecvată a echipamentului individual de protecție. Dezinfectarea se va efec-
tua în 3 etape:

a. la etapa întâi la etapa întâi se aplică un dezinfectant obișnuit, care conține 0,5% hipoclorit 
de sodium (adică echivalentul a 5000 ppm sau o parte înălbitoare la 9 părți de 
apă) pe suprafețele care permit aplicarea acestora;

b. la etapa a doua și alte situații ad-hoc,la etapa a doua și alte situații ad-hoc, se va pulveriza un biocid, cu ajutorul 
nebulizatoarelor și stropitorilor existente în PTFS;

c. la etapa a treia (recomandabilă), la etapa a treia (recomandabilă), dezinfectarea se va asigura cu lămpi externe 
de dezinfectare cu raze UVC, în funcție de disponibilitatea acestora în PTFS, 
cu respectarea măsurilor de securitate corespunzătoare și evacuarea persoa-
nelor și echipamentului IT pe perioada funcționării lămpii.
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4. Coordonarea cu persoanele responsabile de logistică din SPF a aprovizionării lo-
cului de muncă, spațiilor de triere epidemiologică și spațiilor de izolare temporară 
cu soluții de dezinfectare a mâinilor, cu o concentrație de cel puțin 70% alcool și 
cu măști de rezervă pentru persoanele suspecte de infecție cu COVID-19 și con-
tactele acestora, precum și pentru călătorii aflați în spațiile închise din PTFS fără o 
mască de protecție;

5. Aerisirea permanentă a încăperilor de serviciu;
6. Solicitarea instituțiilor gestionare a spațiilor din PTFS să curețe și să igienizeze re-

gulat filtrele de aer condiționat, unde acestea sunt disponibile.

6.3 MĂSURI DE ÎNCURAJARE A DISTANȚĂRII FIZICE ÎNTRE 
PERSOANE ÎN PTFS

Acestea vor include următoarele acțiuni ale polițiștilor de frontieră:

1. Efectuarea tuturor procedurilor de control al actelor de călătorie, fără a părăsi lo-
cul de muncă (cabina de control);

2. Păstrarea distanței de cel puțin 1 metru între polițistul de frontieră și călător și igie-
nizarea spațiilor, în cazul efectuării controlului în linia a doua. Se vor evita camerele 
fără ventilare sau închise;

3. Asigurarea de circuite diferite de lucru ale personalului din PTFS/SPF, astfel ca:

a. să se oprească rotația de personal în schimburile unităților de control al fronti-
erei de stat ale SPF;

b. să se minimizeze sau să se excludă interacțiunea între schimburi în timpul pre-
dării serviciului. Predarea echipamentului, registrelor și sarcinilor continue că-
tre noul shimb se va face cu păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru și 
purtarea mijloacelor de protecție (măști, mănuși);

c. instructajul șefului SPF cu schimbul nou se va face cu păstrarea distanței fizice 
de cel puțin 1 metru și purtarea mijloacelor de protecție (măști, mănuși);

4. Implementarea de rotații în timpul unui schimb, pentru a permite polițiștilor de 
frontieră din prima linie:

a. să elibereze, în mod regulat, stresul, pentru a asigura punerea în aplicare a 
măsurilor din această PSO, într-un mod corect și meticulos;

b. să respire aer proaspăt, curat, pentru a reduce expunerea la un mediu 
nesanitizat;

c. să mențină sănătatea mintală și să se restabilească psihologic.
5. Comunicarea constantă de către polițiștii de frontieră despre obligația călătorilor 

de a respecta distanța mai mare de 1 metru între persoane (la cabina de control, în 
zona de triere, zonele publice etc.) și/sau asigurarea marcării distincte a distanței 
de cel puțin 1 metru în spațiile publice din PTFS.
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6.4 MĂSURI DE IGIENĂ PERSONALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI LA 
NIVEL COMUNITAR

Polițistul de frontieră va întreprinde următoarele acțiuni:

1. Își igienizează frecvent mâinile prin spălarea cu apă și săpun (vezi Anexa 7. 
Instrucțiuni de spălare corectă a mâinilor) sau prin prelucrarea cu soluție individu-
ală de dezinfectare a mâinilor, cu o concentrație de alcool de minimum 70%, în 
timpul realizării sarcinilor de muncă, după cum urmează:

a. înainte  de începere și după terminarea schimbului;
b. procedurile ad-hoc sunt adoptate în timpul controlului actelor de călătorie 

(prelucrați întotdeauna mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool înainte și 
după verificarea documentelor fiecărui pasager);

c. înainte și după purtarea mănușilor de unică folosință (acolo unde este cazul);
d. înainte și după purtarea măștii de protecție;
e. între îndeplinirea diferitor sarcini (scoaterea gunoiului, gestionarea ustensilelor 

nesanitare etc.);
f. imediat după folosirea toaletei;
g. înainte și după mâncare, băut sau fumat;
h. după strănut, tuse sau suflarea nasului;

2. Evită apropierea documentelor de călătorie aproape de nas, ochi sau gură;
3. Își spală regulat mâinile cu apă și săpun în chiuvete special destinate acestui scop, 

dacă sunt disponibile. Oprește robinetul într-o manieră sanitară (de exemplu, uti-
lizează un prosop de unică folosință, pentru a opri robinetul, folosește cotul etc.), 
pentru a preveni recontaminarea mâinilor curate;

4. Practică eticheta respiratorie: strănut sau tuse într-un cot îndoit, mânecă sau hâr-
tie. Hârtia se aruncă în coșul închis, situat departe de spațiul obișnuit de lucru, 
imediat după utilizare;

5. Evită să atingă ochii, nasul și gura în orice moment, în special după ce a atins 
obiecte care nu au fost igienizate, cum ar fi: stilou folosit de alte persoane, pa-
șapoarte sau alte acte de călătorie, echipamente de birou și telefoane mobile, 
precum și staționare, etc;

6. Evită spațiile închise și, dacă și când este posibil, deschide periodic ferestrele 
pentru ventilarea biroului sau locului de muncă;

7. Menține distanța de cel puțin 1 metru față de cei din jur;
8. Dezinfectează obiectele și suprafețele care sunt atinse în mod regulat;
9. Ajunge la locul de munca cu părul și hainele curate;
10. Menține unghiile tăiate, filate, curățate fără margini aspre și evită mușcarea propri-

ilor unghii;
11. Usucă mâinile cu prosoape de o singură utilizare și aruncă prosoapele folosite în 

coșul de gunoi închis;
12. Dacă îmbrăcămintea și obiectele personale sunt depozitate într-un vestiar, asi-

gură igienizarea cu precauție a spațiului înainte și după depozitarea obiectelor 
personale;
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13. Raportează imediat conducătorului nemijlocit dacă manifestă orice simptome 
asemănătoare gripei: febră, diaree, dureri în gât, strănut constant, tuse, eliminări 
nazale (vezi Anexa 2. Semne și simptome ale infectării cu COVID-19).

6.5 MĂSURI DE GESTIONARE ȘI ELIMINARE A DEȘEURIOR 
PERICULOASE

În vederea prevenirii contaminării polițiștilor de frontieră cu infecția COVID-19, toate 
mijloacele de protecție individuală (combinezonul de protecție, ochelarii de protec-
ție, masca și mănușile de protecție) trebuie dezbrăcate și aruncate cu precauție. La 
fel, toate deșeurile solide, provenite în urma contactului cu un caz suspect de infecție 
cu COVID-19 (de ex. măști medicale, mănuși, șervețele igienice, haine, papetărie, pa-
hare, ochelari etc.), vor fi îndepărtate și aruncate în siguranță, imediat după gestiona-
rea cazului. Procesul de colectare și îndepărtare a deșeurilor periculoase va include 
următoarele acțiuni ale polițiștilor de frontieră:

1. Colectarea și aruncarea, cu precauție, a echipamentului de protecție uzat, precum 
și a deșeurilor provenite de pe urma contactului cu un caz suspect de infectare cu 
COVID-19 în pubele speciale, dotate cu capac și pedală. Pubelele vor fi dotate în 
interior cu saci galbeni de polietilenă (sau saci de polietilenă marcați cu galben) și 
vor fi marcate și etichetate cu următoarele informații: categoria deșeului colectat 
(deșeu infecțios), abțibild PERICOL BIOLOGIC, capacitatea recipientului, modul de 
utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, denumirea PTFS care 
folosește recipientul, persoana responsabilă de gestionarea sa etc. Sacii de po-
lietilenă în care se colectează deșeurile sunt de unică folosință și se vor elimina 
odată cu conținutul.

2. Amplasarea pubelei cu deșeuri periculoase într-un loc izolat în PTFS/SPF AIC, 
separat de spațiile de lucru, cu acces restriționat, și separat de pubela destinată 
deșeurilor menajere.

3. Stabilirea datei și orei la care conținutul pubelei va fi preluat de către angajatul de-
semnat de la SPF, pentru colectarea centralizată la SPF, sau de către compania de 
colectare, transportare și eliminare a deșeurilor periculoase, cu care s-a încheiat 
contract.

4. Numirea unui angajat responsabil în PTFS, instruit în gestionarea în siguranță a de-
șeurilor periculoase (colectare, ambalare, transport), inclusiv pentru monitorizarea 
colectării fără întârzieri semnificative a sacului/pubelei cu deșeuri periculoase.

6. Autoprotecția
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7. Menținerea securității 
în contextul pandemiei 
de COVID-19

În ciuda situației în continuă evoluție, legate de răspândirea COVID-19, polițiștii de 
frontieră și autoritățile relevante continuă activitățile obișnuite de menținere a secu-
rității și monitorizare la frontieră (de exemplu, combaterea terorismului, combaterea 
fraudei în documente și identitate, contrabandă cu persoane și trafic de persoane 
etc.). Astfel, în timpul interacțiunii cu pesoanele suspecte de infracțiune, se vor între-
prinde măsuri și acțiuni ce vor asigura protecția de infectare cu virusul COVID –19 a 
polițiștilor de frontieră implicați în operațiune, precum și a altor călători și/sau per-
soane reținute:

1. Va purta echipament de protecție (cel puțin, mască medicală și mănuși de protec-
ție) și va evita atingerea persoanelor suspecte de infracțiune, solicitând acestora 
scoaterea de sine stător a obiectelor din buzunare, în timpul efectuării percheziției 
corporale. În cazul necesității de a avea un contact mai apropiat cu o persoană re-
ținută, cu semne și simptome de infectare cu COVID-19, se va purta EPP complet;

2. Va oferi persoanelor suspecte de infracțiune acces la produse de igienă (soluții de 
dezinfectare pentru mâini pe bază de alcool, măști medicale etc.);

3. În timpul comunicării cu persoane străine, suspecte de infracțiune, va oferi infor-
mații despre procedurile aferente, prevederile legale în vigoare și riscurile de să-
nătate publică, legate de infectarea cu virusul COVID-19, într-o limbă de circulație 
internațională sau vor fi utilizate aplicații de traducere existente (de ex., Google 
translate sau MITA);

4. Va coordona cu autoritățile medico-sanitare relevante pentru a oferi acestora 
asistența medicală necesară.

De asemenea, în eventuale situații de nerespectare a regulilor de comportament, 
impuse în condițiile regimului instituit suplimentar în PTFS, în contextul măsurilor de 
prevenire a pericolului legat de răspândirea infecției COVID-19, sau al altor situații de 
conflict sau de criză, dar și pentru constatarea și examinarea faptelor contravenționa-
le, în PTFS vor fi întreprinse următoarele acțiuni:

1. Se va solicita intervenția șefului de schimb/superiorului patrulei și, după caz, a 
Grupului de intervenție și gestionare a situațiilor în PTFS. Componența Grupului 
va fi instituită individual, în funcție de riscurile de escaladare a situației în fiece 
PTFS, dar nu va fi mai mică de trei persoane. Grupul va fi echipat, în mod obliga-
toriu, cu echipament individual de protecție (costum de protecție, mască, mănuși, 
ochelari sau ecran de protecție), dar și dotat cu echipament de bază, în funcție 

6. Autoprotecția 7. Menținerea securității în contextul pandemiei de COVID-19
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de situația specifică. Cel puțin un membru al Grupului va deține Body Cameras, 
HSW-LCR-02.

2. Documentarea cazurilor, inclusiv pentru atragerea la răspunderea contra-
vențională și penală a persoanelor, conform prevederilor relevante din Codul 
Contravențional și Penal, se va realiza într-o zonă separată de fluxul de călători, în 
dependență de insfrastructura disponibilă în PTFS, în scopul evitării contaminării 
încăperilor de serviciu.

3. Se vor respecta alte reguli și prevederi legale în vigoare și aplicate anterior.

7. Menținerea securității în contextul pandemiei de COVID-19
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8. Protecția persoanelor și 
respectarea drepturilor 
omului în contextul 
pandemiei COVID-19

Criza legată de COVID-19 continuă să genereze stigmatizare și discriminare, fiind deja 
înregistrate cazuri de rasism și xenofobie. Toți, fără discriminare, inclusiv călătorii, – 
cetățenii moldoveni, străinii și polițiștii de frontieră – sunt expuși riscului de infectare 
cu COVID-19.

Prin urmare, toate autoritățile relevante, prezente în PTFS, trebuie să mențină ordinea 
publică și să asigure respectarea drepturilor omului în timpul procedurilor de control 
al trecerii și de gestionare a frontierelor. În acest sens, polițiștii de frontieră vor între-
prinde următoarele acțiuni:

1. Vor trata pe toți călătorii, fără discriminare, într-o manieră similară, indiferent de 
vârstă, gen, naționalitate, religie sau trăsături fizice;

2. Vor permite acces la produse de igienă (soluții de dezinfectare pentru mâini pe 
bază de alcool, măști medicale, etc.) tuturor călătorilor care au nevoie de acestea 
și vor oferi sprijin și tratament egal și demn tuturor persoanelor suspectate de in-
fecție cu COVID-19;

3. Vor descuraja și combate, în mod activ și proactiv, dezinformarea în rândul călăto-
rilor sau discriminarea călătorilor, în orice moment, inclusiv în timpul serviciului;

4. Vor continua facilitarea accesului la protecție pentru solicitanții de azil/alte forme 
de protecție internațională, persoanelor care au fugit de război sau persecuție, 
precum și victimelor traficului de persoane și altor forme de exploatare, în con-
formitate cu legislația în vigoare și convențiile internaționale, la care Republica 
Moldova este parte, și cu cele mai bune practici internaționale;

5. Vor trata fără discriminare, într-o manieră similară, grupurile vulnerabile enumera-
te mai sus, suspecte de infecție cu COVID –19.

7. Menținerea securității în contextul pandemiei de COVID-19 8. Protecția persoanelor și respectarea drepturilor omului 
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9. Sănătatea ocupațională, 
starea de bine și primul 
ajutor psihologic

În calitate de lucrători în prima linie de combatere a răspândirii infecției COVID-19 în 
PTFS, polițiștii de frontieră se confruntă cu situații stresante la locul de muncă. Orice 
sentiment de stres, precum și alte emoții negative (anxietate legată de mersul la ser-
viciu, frică, îngrijorare excesivă pentru sine, familie și copii, oboseală sau surmenaj, 
furie, confuzie, hipersensibilitate), care apar pe fonul acestei situații de criză, sunt ma-
nifestări naturale în contextul actual.

Pentru a preveni contribuția acestor emoții la comportamente deviante (tulburări de 
somn sau de regim alimentar, dificultăți de concentrare, înrăutățirea sănătății mintale, 
uz excesiv de alcool, droguri sau țigări etc.), polițiștii de frontieră pot întreprinde ur-
mătoarele acțiuni, care contribuie la o stare de bine:

GRIJA FAȚĂ DE SINE:

1. Informați-vă din surse credibile despre riscurile legate de infecția COVID-19, des-
pre măsurile de protecție aplicabile pentru Dvs. și apropiații Dvs.;

2. Evitați urmărirea constantă a știrilor despre COVID-19 și limitați-vă la verificarea 
știrilor de 1–2 ori pe zi;

3. Evitați strategii nesănătoase de combatere a stresului (consumul de țigări și 
alcool);

4. Aveți grijă de sănătatea Dvs. prin: somn și odihnă suficientă între schimburi, ali-
mentație sănătoasă, activitate fizică și exerciții;

5. Fiți activi din punct de vedere social și comunicați des cu familia (pe rețele sociale, 
telefon, e-mail), chiar dacă trebuie să păstrați distanța fizică;

6. Nu ezitați să vă adresați unei persoane apropiate (coleg, prieten, membru al fami-
liei) pentru ajutor și sprijin emoțional, în cazul confruntării cu o situație stresantă;

7. Adresați-vă pentru asistență psihologică, care este disponibilă în cadrul Direcțiilor 
Regionale.

GRIJA FAȚĂ DE ALȚII :

1. Făceți-vă o rutină/o listă de activități pentru dezvoltarea Dvs. personală, dar și 
pentru a petrece timpul interesant cu familia și copiii, când nu sunteți la serviciu 
sau vă aflați în autoizolare; punerea în aplicare a acestora creează o stare de bine;

2. Aveți grijă de persoanele apropiate în etate, prin împărtășirea cu ei de informații 
veridice despre modalitățile de reducerea riscului de infectare;

3. Implicați-vă în activități creative împreună cu copiii, pentru a-i învăța să proceseze 
și să-și exprime emoțiile, să învețe despre COVID-19 și despre o rutină sănătoasă 
în autoizolare;

9. Sănătatea ocupațională, starea de bine și primul ajutor psihologic
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4. Ajutați persoanele din anturajul Dvs. (familia, vecinii, prietenii, colegii);
5. Oferiți sprijin psihologic celor care au nevoie (familie, prieteni, călători stresați), 

într-un spațiu care să inspire sentimentul de siguranță și intimitate, cu respectarea 
demnității persoanei și făcând uz de următorele strategii:

a. Întrebarea despre nevoile și grijiile persoanei, oferirea de ajutor pentru prioriti-
zarea necesităților (care este cea mai importantă acum), sugerarea unor sfaturi 
practice;

b. Ascultarea activă, fără presarea persoanelor să vorbească, prin: concentrarea 
atenției la detalii, menținerea contactului vizual, discutarea pe un ton calm, 
aprobarea celor spuse și acceptarea emoțiilor;

c. Calmarea și consolarea persoanelor;
d. Oferirea de informații și sugerarea unor servicii utile;
e. Protecția persoanelor de autovătămare și de vătămări intenționate din partea 

altor persoane.

9. Sănătatea ocupațională, starea de bine și primul ajutor psihologic 9. Sănătatea ocupațională, starea de bine și primul ajutor psihologic
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Anexa 1.  

CE ESTE COVID-19?

CE ESTE UN CORONAVIRUS?

Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli la anima-
le sau la oameni. La om, o parte dintre coronavirusuri pot provoca infecții respiratorii, 
de la răceală comună la boli mai severe.

CE ESTE COVID-19?

COVID-19 ESTE BOALA INFECȚIOASĂ CAUZATĂ DE CORONAVIRUSUL CEL 
MAI RECENT DESCOPERIT.  („СО” ÎNSEAMNĂ CORONA; „VI” PENTRU VIRUS; 
„19” PENTRU ANUL ÎN CARE A APĂRUT).  ACEST NOU VIRUS ȘI  ACEASTĂ 
BOALĂ NU AU FOST CUNOSCUTE ÎNAINTE DE APARIȚIA FOCARULUI ÎN 
WUHAN, CHINA, ÎN DECEMBRIE 2019.

CARE SUNT SIMPTOMELE COVID-19?

Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala și tușea uscată. în 
cazurile mai grave, infecția poate provoca pneumonie, sindromul respirator acut se-
ver și chiar moartea.

EXISTĂ UN VACCIN,  MEDICAMENT SAU TRATAMENT PENTRU COVID-19?

Nu încă. Până în prezent, nu există niciun vaccin și niciun medicament antiviral spe-
cific care să prevină sau să trateze COVID-2019. Cei afectați trebuie să fie plasați în 
îngrijire pentru ameliorarea simptomelor. Persoanele cu boli grave trebuie spitaliza-
te. Majoritatea pacienților se recuperează datorită îngrijirii primite din faza incipien-
tă. Posibile vaccinuri și unele tratamente medicamentoase specifice sunt în curs de 
investigare.

CINE RISCĂ SĂ DEZVOLTE FORME SEVERE ALE BOLII?

în timp ce se strâng informații despre modul în care COVID-2019 afectează oamenii, 
persoanele în vârstă și persoanele cu afecțiuni medicale preexistente (cum ar fi hi-
pertensiunea arterială, boli cardiace, afecțiuni pulmonare, cancer sau diabet) par să 
dezvolte o formă gravă de boală, mai des decât celelalte categorii.

Anexa 1.  
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CE POT FACE SĂ MĂ PROTEJEZ ȘL SĂ PREVIN 
RĂSPÂNDIREA BOLII?

PUTEȚI REDUCE ȘANSELE DE A FI  INFECTAT SAU 
DE A RĂSPÂNDI COVID-19 LUÂND SIMPLE MĂSURI 
DE PRECAUȚIE:

• Spălați-vă pe mâini bine și regulat cu apă și săpun 
sau cu soluții pe bază de alcool pentru a omorî posi-
bilele virusuri aflate de pe mâinile dumneavoastră.

• Mențineți o distanță de cel puțin 1 metru față de alte 
persoane. Virusul se găsește în particulele de salivă 
și poate fi transmis prin respirație la distanță apropi-
ată, în special când persoanele tușesc, strănută sau 
au febră.

• Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura deoarece 
mâinile intră în contact cu suprafețe multiple și pot 
lua virusul. Odată contaminate, mâinile pot transfe-
ra virusul la ochii, nasul sau gura dumneavoastră. De 
aici, virusul poate intra corp și vă poate îmbolnăvi.

• Aveți grijă ca dumneavoastră și persoanele din preaj-
ma dumneavoastră să respectat o igienă respiratorie 
cât mai bună. Acest lucru însemnând acoperirea gu-
rii și a nasului cu interiorul cotului sau cu un șervețel 
de unică folosință în momentul în care tușiți sau stră-
nutați. Aruncați șervețelul la coș imediat după utili-
zare. De ce? Particulele răspândesc virusul. Având o 
igienă respiratorie corectă puteți să protejați oame-
nii din preajma dumneavoastră de răceală, gripă și 
COVID-19.

• Evitați să dați mâna sau să vă îmbrățișați, din motivele 
mai sus-menționate. Stați acasă cât mai mult posibil 
și urmăriți indicațiile date de autorități. Dacă aveți fe-
bră, tuse și dificultăți respiratorii contactați telefonic 
medicul de familie, în acest mod medicul de familie 
vă poate asigura rapid servicii de îngrijire medicală 
necesare. De asemenea, în acest mod vă protejați și 
contribuiți la prevenirea răspândirii virusurilor sau a 
altor infecții.

All the measures included in the present leaflet follow 
what established by the world health organization 
(WHO)

IOM Coordination Office for the Mediterranean 
www.italy.iom.int
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Anexa 2. 

MĂSURI DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI 
DE AUTOPROTECȚIE (SCHEMĂ)

SEMNE ȘI SIMPTOME:  
FEBRĂ, TUSE, NAS CURGĂTOR, DURERI ÎN GÂT, DIFICULTĂȚI DE RESPIRAȚIE

GRUP FĂRĂ RISC  
Cum să vă protejați:
• Spălați-vă frecvent pe mâini cu apă și gel de 

săpun / alcool
• Purtați mască igienică
• Evitați locurile aglomerate

GRUP CU RISC SCĂZUT  
Cum să vă protejați:
• Spălați-vă frecvent pe mâini cu apă și gel de 

săpun / alcool
• Purtați mască igienică
• Evitați locurile aglomerate
Poate fi infectat cu gripă comună, gripă sezonieră
Dacă starea nu se îmbunătățește în 48 de ore, 
consultați un medic

Fără 
semne și 

simptome.

Fără istoria 
călătoriei

Fără 
contact 
apropiat

Cu 
semne și 

simptome.

Fără istoria 
călătoriei

Fără 
contact 
apropiat

GRUP CU RISC MEDIU  
Cum să vă protejați:
• Auto-supraveghere la domiciliu timp de 14 zile 

și nu faceți schimb de lucruri personale cu alții
• Spălați-vă în mod liber pe mâini cu apă și gel 

de săpun / alcool
• Purtați mască igienică
• Limitați contactul cu alte persoane
Dacă apar simptome de boală, informați-vă ime-
diat supraveghetorul și solicitați sfaturi medicale

Fără 
semne și 

simptome.

Cu istoria 
călătoriei

Cu contact 
apropiat

GRUP CU RISC MARE
Cum să vă protejați:
• Evitați contactul strâns cu alte persoane
• Purtați mască igienică
• Spălați-vă des pe mâini cu apă și gel de să-

pun / alcool înainte și după purtare de masca 
igienică

Consultați imediat un medic și informați medicul 
de familie!!!

Cu 
semne și 

simptome.

Cu istoria 
călătoriei

Cu contact 
apropiat

Anexa 2.  
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Anexa 3. 

SITUAȚII PENTRU IDENTIFICAREA CONTACTELOR PERSOANELOR 
SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19

Context Contact specific, în funcție de context

Gospodărie casnică 
sau contacte sociale/
comunitate

• Contactul făță în față, cu un caz de COVID-19 la distanța 
de 1 metru și în decurs de > 15 minute;

• Contactul fizic direct cu un bolnav de COVID-19;

• Îngrijirea unui bolnav de COVID-19, fără a utiliza echipa-
mentul de protecție personală adecvat;

• Orice altă persoană care locuiește în gospodăria casnică.

Spații închise, precum clă-
diri de locuit și alte încăperi 
închise/religioase (închi-
sori, adăposturi, hoteluri)

• Contactul făță în față, cu un caz de COVID-19 la distanța 
de 1 metru și în decurs de > 15 minute;

• Contactul fizic direct cu un pacient cu boala COVID-19;

• Îngrijirea unui pacient cu boala COVID-19 acasă, fără a 
utiliza echipamentul de protecție personală adecvat;

• Împărțirea unei camere, unei mese, a altui spațiu cu un 
bolnav confirmat de COVID-19;

• Dacă evenimentele contactului sunt dificil de evaluat, o 
definiție mai largă poate fi utilizată pentru a se asigura 
că toți loatarii, în special locatarii cu risc sporit, precum și 
personalul, este monitorizat și scanat.

Transportul public sau 
comun

• Oricine aflat la distanța de 1 metru de un bolnav de 
COVID-19 și în decurs de > 15 minute;

• Contactul fizic direct cu un bolnav de COVID-19;

• Călătorind în imediata apropiere (<1 m) de un pacient in-
fectat cu COVID-19, în orice fel (pasagerii care au ocupat 
2 rânduri față/spate/lateral/cei de pe rândul simptoma-
ticului) și alte contacte apropiate (de ex., colegii, rudele, 
prietenii din mijlocul de transport, echipajul trenului sau 
avionului, navei).

Alte medii apropiate bine 
definite și adunări (locuri 
religioase, locul de muncă, 
școală, evenimente sociale 
private, ședințe)

• Oricine aflat la distanța de 1 metru de un bolnav de 
COVID-19 și în decurs de > 15 minute;

• Contactul fizic direct cu un bolnav de COVID-19;

• Când evenimentele sunt dificile de evaluat, în timpul 
evaluării riscurilor locale, poate fi luat în considerare 
oricine se află în același mediu apropiat cu bolnavul de 
COVID-19.

Anexa 2.  Anexa 3.  
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Anexa 4. 

PARAMETRII RECOMANDABILI AI CAMEREI DESTINATE PENTRU 
IZOLAREA PERSOANELOR SUSPECTE DE INFECȚIE CU COVID-19 
(CONFORM OMS)

1. Camera trebuie să fie ventilată, de exemplu, ușile și ferestrele deschise, dacă este 
posibil, sau asigurate cu ventilare sub presiune negativă.

2. Parametrii camerei trebuie să permită distanța de cel puțin 1 metru între persoa-
nele care se află în ea.

3. Să fie dotată cu toaletă, iar în cazul când nu este posibil, să se stabilească o toale-
tă destinată pentru persoanele suspecte de infecție cu COVID-19;

4. Să fie dotată cu pat, masă, scaune din plastic sau alt material rezistent la apă, 
pentru a fi ușor curățate, cu coș de gunoi de tip închis;

5. Să fie dotată cu lavoar pentru spălarea mâinilor, iar în cazul când nu este posibil, 
să fie asigurată cu șervețele umede, uscate și soluție dizenfectantă pe bază de 
alcool cu o concentrație de 70%;

6. Să fie asigurată cu apă potabilă.
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Anexa 5. 

FIȘA EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PASAGERI ȘI CĂLĂTORI
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Anexa 6. 

MODUL DE EFECTUARE A TERMOMETRIEI CORPORALE

EFECTUAREA TERMOMETRIEI CORPORALE CU TERMOMETRUL DIGITAL CU 
INFRAROȘU, FĂRĂ CONTACT

1. Termometrul digital cu infraroșu se utilizează în încăpere, la temperatura mediului 
ambiant de la 10° C – 30 ° C.

2. Măsurarea temperaturii se face cu ajutorul detectorului infraroșu, care se plasea-
ză la nivelul frunții la distanța de 5–15 cm, mâna polițistului de frontieră fiind întinsă 
către frunte.

3. Înainte de măsurarea temperaturii, este necesară înlăturarea firelor de păr și tran-
spiratiei de pe frunte.

4. Perioada de detectare a temperaturii este de 3 secunde, după apăsarea butonului 
în formă de trăgaci al armei.

5. La detectarea unei temperaturi mai mari de 38 ° C, se declanșează un sunet de 
avertizare.

6. Emițătorul undelor infraroșii al detectorului necesită să fie păstrat curat, evitân-
du-se lăsarea amprentelor digitale pe el. Se interzice expunerea/folosirea utilaju-
lui sub razele solare directe sau în ploaie.

EFECTUAREA TERMOMETRIEI CORPORALE CU CAMERA TERMOGRAFICĂ DE 
MÂNĂ, FĂRĂ CONTACT

1. Camera cu termoviziune de mână se utilizează în orice spații interioare sau exte-
rioare cu temperaturi de la -20C până la +55 C (dă o eroare de doar 0.5 ° C).

2. Măsurarea temperaturii se face cu ajutorul detectorului infraroșu, care se plasea-
ză la nivelul frunții, la distanța de 1 metru de subiectul monitorizat, mâna polițistu-
lui de frontieră fiind întinsă către frunte.

3. Perioada de detectare a temperaturii este de câteva secunde.

EFECTUAREA TERMOMETRIEI CORPORALE CU CAMERA TERMOGRAFICĂ, FĂRĂ 
CONTACT

1. Scanarea se efectuează personalizat pentru fiecare călător în parte.
2. Călătorul se poziționează cu fața spre obiectivul camerei, la distanța de 1,5–1,7 

metri.
3. În cazul detectării stării febrile a călătorului, măsurarea temperaturii se efectuează 

repetat cu termometrul digital cu infraroșu.
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Anexa 7. 

MODUL DE ÎMBRĂCARE, UTILIZARE ȘI DEZBRĂCARE A MĂȘTII 
MEDICALE

1. Înainte de atingerea unei măști medicale curate, spalăți-vă bine mâinile cu apă și 
săpun, timp de 30 de secunde.

2. Luați o mască curată și verificați dacă nu sunt picături de lichid pe ea sau găuri.
3. Găsiți partea superioară a măștii, cu bandă metalică pe margine și asigurați-vă că 

partea corespunzătoare a măștii este orientată spre exterior (cea colorată).
4. Puneți masca pe față, în funcție de tipul ei (cu benzi sau fără), conform imaginilor 

de mai jos:

a. Exemple de măști medicale:

b. Mască cu șnururi
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5. Presați banda metalică sau partea rigidă a măștii, pentru a o modela după forma nasului.
6. Trageți partea inferioară a măștii, astfel încât să vă acopere nasul, gura și bărbia.
7. După utilizare, scoateți masca, apucând și îndepărtând mai întâi buclele elastice 

din spatele urechilor (în cazul măștii cu șnururi, se vor dezlega șnururile), iar apoi 
și restul măștii.

8. În timpul îndepărtării măștii, feriți-vă de haine și suprafețe, pentru a evita atingerea 
altor suprafețe cu masca potențial contaminată.

9. Aruncați masca într-o pubelă de tip închis, destinată deșeurilor biologice, situată 
departe de spațiul obișnuit de lucru, imediat după utilizare.

10. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun după atingerea sau aruncarea măștii utilizate.

Notă: Pe durata serviciului de 12 ore polițiștii de frontieră pot utiliza 5 măști. În caz de 
necesitate, aceștia pot solicita de la șeful de schimb/superiorul patrulei de măști su-
plimentare. Va fi luat în considerație necesarul de măști pentru persoanele suspecte de 
infectare, care nu se află în posesia unei măști.

CE SĂ FACEȚI ȘI CE SĂ NU FACEȚI LA UTILIZAREA MĂȘTII

1. Schimbați masca în mod regulat, la fiecare 4 ore.
2. Schimbați imediat masca, dacă aceasta se udă sau se murdărește cu secreții.
3. Nu atingeți sau manipulați partea exterioară a măștii în timpul utilizării.
4. Nu purtați masca așa încât să acopere doar gura și bărbia, fără a acoperi nasul.
5. Nu purtați o mască umedă sau care are găuri.
6. Nu purtați o mască prea largă.

MODUL DE UTILIZARE A MĂȘTII NEMEDICALE, DIN STOFĂ

1. Înainte de atingerea unei măști nemedicale, spalăți-vă bine mâinile cu apă și să-
pun, timp de 30 de secunde.

2. Luați masca și verificați dacă nu este defectă sau murdară.
3. Ajustați masca pe față, fără a lăsa găuri pe părțile laterale.
4. Asigurați-vă că masca vă acoperă nasul, gura și bărbia.
5. Evitați să atingeți partea exterioară a măștii în timpul utilizării.
6. Spalăți-vă bine mâinile înainte de înlăturarea măștii.
7. După utilizare, scoateți masca, îndepărtând mai întâi buclele elastice din spatele 

urechilor, iar apoi și restul măștii.
8. Îndepărtați masca, ferind-o de față și haine, pentru a evita contaminarea acestora.
9. Păstrați masca într-o pungă curată de plastic, în cazul în care masca nu este mur-

dară sau umedă și planificați să o reutilizați.
10. Apucați masca de șnururi, când vreți să o scoateți din pungă pentru reutilizare.
11. Spălați masca cu detergent sau săpun, preferabil cu apă fierbinte, cel puțin o dată pe zi.
12. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun după atingerea sau înlăturarea măștii.

Notă: Masca nemedicală din stofă nu vă protejează suficient de infectarea potențială de 
către alte persoane, ci doar îi protejează pe alții din jurul vostru, de aceea utilizarea ei 
nu se recomandă în timpul serviciului. Pentru a vă proteja suplimentar, păstrați distanța 
fizică de cel puțin 1 metru între persoane, spălați-vă regulat mâinile și evitați atingerea 
părții exterioare a măștii.
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MODUL DE ÎMBRĂCARE, UTILIZARE, DEZBRĂCARE A MĂNUȘILOR DE 
PROTECȚIE

ÎMBRĂCAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE

1. Înainte de îmbrăcarea mănușilor, spalăți-vă bine mâinile cu apă și săpun, timp de 
30 de secunde.

2. Se introduce mâna dreaptă în mănușă. Mănușa se trage cu mâna stângă. În con-
tinuare, trebuie atinsă doar fața internă a mănușii.

3. Chiar dacă mănușa dreaptă nu e perfect așezată (nu e trasă suficient pe antebraț 
sau degetele n-au intrat corect) se lasă pentru moment așa cum e. Nu se aranjea-
ză mănușa, pentru a nu-i compromite sterilitatea. Mănușa se trage complet până 
la capăt după îmbrăcarea și a celeilalte mănuși.

4. Cu mâna dreaptă (sterilă) se ia mănușa stângă, atingând numai fața ei exterioară 
(sterilă). Se folosesc degetele II-V drepte, care se introduc sub gulerașul mănușii 
stângi.

5. Se introduce mâna stângă în mănușă. Mănușa e trasă cu mâna dreaptă, având 
grijă să nu se atingă cu mâna dreaptă interiorul mâinii stângi.

6. Mănușa stângă e complet îmbrăcată.
7. Atingând numai partea exterioară, se aranjează mănușa care nu a fost îmbrăcată.

Notă: Pe durata serviciului de 12 ore, polițiștii de frontieră pot utiliza 3–5 perechi de mă-
nuși. În caz de necesitate, aceștia pot solicita de la șeful de schimb/superiorul patrulei 
perechi de mănuși suplimentare.

DEZBRĂCAREA MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE

1. Mănușile de protecție se schimbă frecvent, inclusiv imediat după gestionarea fie-
cărui caz suspect la infecția COVID-19.

2. După folosire, mănușile se îndepărtează, prinzând marginea primei mănuși cu 
mâna, prin exteriorul acesteia, și aruncând-o într-o pubelă de tip închis, destinată 
deșeurilor biologice. Apoi se prinde marginea celeilate mănuși cu mâna liberă, 
prin interior, scoțând-o cu grijă și aruncând-o în aceeași pubelă, aflată Ia îndemâ-
nă, conform imaginilor de mai jos.
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3. După îndepărtarea mănușilor, mâinile se spală din nou, timp de 30 secunde, chiar 
dacă mănușile nu prezintă semne vizibile de deteriorare în timpul activității încheiate.

4. Mănușile de unică folosință nu se reutilizează, nu se curăță și nu dezinfectează.

MODUL DE ÎMBRĂCARE ȘI DEZBRĂCARE A ECHIPAMENTULUI DE 
PROTECȚIE PERSONALĂ (EPP)

ÎMBRĂCAREA ECHIPAMENTULUI SE FACE ÎN URMĂTOARELE ETAPE 
CONSECUTIVE:

1. Se spală bine mâinile cu apă și săpun, timp de 30 de secunde.
2. Se îmbracă combinezonul de protecție într-un spațiu special destinat păstrării, 

îmbrăcării și scoaterii cu precauție a EPP.
3. Se pune masca de protecție.
4. Se verifică, în mod individual, ermetizarea căilor respiratorii către masca îmbrăcată.
5. Se pune gluga (în caz dacă este folosită).
6. Se pun ochelarii de protecție sau ecranul de protecție.
7. Se pun mănușile, asigurându-vă că mănușile acoperă manșeta mâinicilor 

combinezonului.
8. Combinezonul de protecție poate fi folosit pe durata serviciului, maxim timp de 12 ore.

PENTRU A PREVENI AUTOCONTAMINAREA CU PIESELE COMPONENTE ALE EPP 
SAU CU MÂINILE MURDARE, DEZBRĂCAREA EPP SE FACE ÎN ETAPE 
CONSECUTIVE:

1. Părăsiți zona de triere epidemiologică, de izolare sau carantină.
2. Scoateți EPP într-un spațiu special destinat păstrării, îmbrăcării și scoaterii cu pre-

cauție a EPP, care este dotat cu o pubelă specială de tip închis cu pedală, pentru 
colectarea EPP uzate. În cazul lipsei acestui spațiu, asigurați-vă că scoateți EPP 
într-un loc izolat, evitând contaminarea personală, a altor persoane și colegi, pre-
cum și a mediului de lucru.

3. Inițial, se vor scoate cele mai contaminate piese din echipament. Scoateți mă-
nușile de protecție, rulându-le cu partea interioară spre exterior, și aruncați-le în 
pubela de tip închis.

4. Spălați mâinile cu apă și săpun sau dezinfectați-le cu soluție dezinfectantă cu o 
concentrație de cel puțin 70% etanol.

5. Scoateți ochelarii de protecție sau ecranul de protecție, apucându-i/apucându-l 
din partea din spate, și aruncați-i/l în pubela specială de tip închis. Dacă sunt reu-
tilizabili, puneți-i în containerul pentru decontaminare.

6. Scoateți masca prin apucarea și îndepărtarea buclelor elastice din spatele ure-
chilor (sau dezlegarea șnururilor, în cazul măștii cu șnururi), fără a atinge partea 
exterioară a măștii (care poate fi contaminată) și puneți-o în pubelă.

7. Spălați mâinile cu apă și săpun sau dezinfectați-le cu soluție dezinfectantă cu o 
concentrație de cel puțin 70% etanol.

8. Evitați orice contact între EEP și haine cu suprafețele din afara zonei de triere epi-
demiologică, izolare sau carantină.

9. Colectați echipamentul utilizat în saci ermetici speciali, care vor fi aruncați în pu-
belă, pentru colectarea, transportarea și eliminarea deșeurilor periculoase.
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Anexa 8. 

INSTRUCȚIUNI DE DEZINFECTARE ȘI SPĂLARE CORECTĂ 
A MÂINILOR
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Anexa 9. 

APLICAȚIA DE TRADUCERE A ORGANIZAȚIEI INTERNAȚIONALE 
PENTRU MIGRAȚIUNE, MITA
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