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PROCEDURA DE IZOLARE LA DOMICILIU (AUTOIZOLARE) 

/ CARANTINĂ INSTITUȚIONALIZATĂ 
 

I. IZOLARE LA DOMICILIU (AUTOIZOLARE)  

Motivul? Pentru că veniți din ZONA GALBENĂ – zonă afectată de COVID-19, izolarea la domiciliu este de 14 zile, numărate 

din a doua zi de la sosire. 

Pentru că ați înțeles că ați avut contact cu o persoană confirmată cu Coronavirus, izolarea la domiciliu este tot de 14 zile. De fapt, 

sunteți autoizolat! 

II. CARANTINĂ INSTITUȚIONALIZATĂ 

ATENȚIE! Motivul? Toate persoanele care vin din ZONA ROȘIE – zonă cu transmitere comunitară extinsă, se supun 

măsurii de carantină instituționalizată. 
Dacă accidental ați ajuns la domiciliu din Zona Roșie – zonă cu transmitere comunitară extinsă, aveți obligația să vă 

autodenunțați, pentru a fi carantinați în spațiile special amenajate, puse la dispoziție de către autoritățile locale. 
 

PAȘI DE URMAT 
 

În cazul celor două situații justificate sus-amintite, aveți obligația de a anunța 

imediat la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, la 

unul dintre următoarele numere de telefon: 

 

 

 

  

 

(posibilitate de primire mesaje prin aplicația Whatsapp). 

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 414/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, categoriile de persoane pentru care se aplică măsura 

de izolare la domiciliu se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care 

îşi monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de 

boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul "112". Dacă la sfârşitul 

celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia 

pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz 

epidemiologic).  

Persoanele care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome pot ieşi 

din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la 

persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată. 

Persoana izolată, care are nevoie de concediu medical, completează o 

declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2, 

care face parte integrantă din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 414/2020, cu 

modificările și completările ulterioare și anexă la prezenta procedură. 

Autoizolarea se aplică tuturor membrilor care locuiesc la același 

domiciliu; toți au obligația de a nu părăsi domiciliul declarat, în care se 

află de la momentul autoizolării. 

Ieşirea din carantină instituţionalizată se va face după o perioadă de 14 

zile, dacă persoana nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării 

şi este clinic sănătoasă. 

Direcţia de sănătate publică judeţeană comunică administratorului centrului 

de carantină încheierea perioadei de carantinare instituţionalizată şi se 

deplasează pentru eliberarea avizului epidemiologic la ieşirea din carantină a 

acestora. Avizul epidemiologic poate fi eliberat şi transmis şi electronic. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU PERSOANA IZOLATĂ: 

I. Varianta ideală. Varianta cea mai corectă este vă izolați singur  

într-o locuință, iar cineva din familie/prieteni/cunoștințe să vă ajute cu 

aprovizionarea (anunță la telefon când vine, fără să sune la sonerie și la să 

cumpărăturile la ușă). Este varianta cea mai bună deoarece nu știți dacă 

sunteți contaminat sau nu. Prin izolarea totală, nu riscați să puneți pe nimeni 

în pericol. Fiecare organism, reacționează în mod diferit. Este posibil ca 

dumneavoastră să fiți asimptomatic sau să vă confruntați cu o formă ușoară a 

bolii, dar în schimb pentru ceilalți virusul poate să se manifeste în forme 

agresive. Cei dragi pot trece printr-o mare suferință și epuizare sau acest 

lucru le poate fi chiar fatal...Vă asumați acest risc? FIȚI RESPONSABIL! 

II. Dacă nu există sub nicio formă posibilitatea să vă izolați singur într-o 

locuință, respectați următoarele recomandări: 

✔ Curățați și dezinfectați zilnic suprafețele pe care le atingeți frecvent în 

cameră! (ex: mese, clanțe, obiecte de mobilier, alte obiecte). 

✔ Acoperiți-vă gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură 

atunci când strănutați sau tușiți. Batista se aruncă imediat la coșul de gunoi, 

în sac de plastic, după care vă spălați pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de 

secunde / vă dezinfectați. 

✔ Aerisiți cât mai bine încăperea.  

✔  Țineți legătura cu medicul de familie.  

✔ NU părăsiți domiciliul și NU primiți vizitatori acasă în cele 14 zile. 

Riscați să îmbolnăviți un număr mare de persoane!!!  

✔  Rugați pe cineva din familie să vă aducă mâncarea în aceleași vase. 

Mâncarea vă este lăsată la ușă.  

✔  Folosiți mască și mănuși de protecție atunci când ieșiți din încăpere.  

✔  Evitați să vă apropiați chiar și la distanțe "sigure" de restul familiei. 

✔  Dezinfectați vesela și spălați rufele separat de restul familiei. 

✔  Persoanele vârstnice din familie trebuie să fie perfect izolate de 

dumneavoastră pentru că acestea se pot îmbolnăvi grav.  

 

RECOMANDĂRI PENTRU RESTUL FAMILIEI: 

✔ Întărește măsurile de igienă, spălatul pe mâini, dezinfectarea de două ori 

pe zi a suprafețelor (în special cele de metal și plastic) și a obiectelor 

personale. 

✔ Dezinfectează vesela și spală rufele separat de persoana izolată.  

✔ Nu primiți și nu efectuați vizite la alte persoane.  

✔ Aerisiți frecvent întreaga locuință.  

✔ Nimeni NU iese din casă pe perioada izolării. Alte rude sau prieteni ajută 

cu aprovizionarea (anunță la telefon când vin, fără să sune la sonerie și lasă 

cumpărăturile la ușă).

 
 
 
 
 
 
 

0747 106 406, 0756 041 535, 

0747 208 245, 0753 106 289, 

0748 142 619, 0751 510 373, 

0752110015 

ATENȚIE! 

➡ Nerespectarea procedurii de izolare la domiciliu are ca și consecință imediată transferul la un centru de carantină instituționalizat sub pază, pentru 

o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. 

➡ Nerespectarea procedurii de carantină instituționalizată are ca și consecință imediată reluarea ciclului de 14 zile de carantină instituționalizată sub 

pază, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.   

➡ Nerespectarea Codului Penal, cu modificările și completările ulterioare se pedepsește cu închisoare sau amendă și interzicerea unor drepturi. 

! Infracțiuni !: falsul în declarații, zădărnicirea combaterii bolilor, omisiunea declarării unor informații. 

➡ Nerespectarea prevederilor privind starea de urgență se pedepsește cu amendă de la 2000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 10.000 

lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice (OUG 1/1999, cu modificările și completările ulterioare). 

 

Pentru a fi informați în timp util, veți consulta periodic recomandările publicate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul 

Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (http://www.cnscbt.ro/ SAU http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov). 

 

http://www.cnscbt.ro/
http://www.cnscbt.ro/index.php/ncov

