
Asistenții medicali comunitari 
trebuie să rămână sănătoși 

pentru a-i sprijini pe cei vulnerabili



Acest ghid informativ se adresează 
asistenților medicali comunitari si 
mediatorilor sanitari, fiind menit să ajute 
membrii echipelor din prima linie pentru 
a proteja, a se proteja și pentru a-și 
asigura funcționalitatea fizică și psiho-
socială în fața epidemiei de COVID-19, 
continuând în același timp să furnizeze 
servicii pentru cei în nevoie.
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Categorii vulnerabile

În contextul actual, cei mai vulnerabili sunt: 

 copiii ai căror îngrijitori se îmbolnăvesc, 
sunt în carantină, sunt spitalizați sau decedați, 
și care ajung în risc accentuat de a fi lipsiți de 
îngrijire și protecție;
 
 copiii mici, ai căror îngrijitori sunt spitalizați, 
și care rămân cu aceștia, fiind expuși la infectare; 

 copiii în carantină și/sau în tratament, care 
pot fi lipsiți de îngrijirea părintească; 

 copiii cu dizabilități, care au nevoi 
complexe, și necesita asistență în comunitate 
pentru a identifica soluții alternative atunci când 
numărul de îngrijitori este limitat sau nu sunt 
deloc disponibili; 

 copiii instituționalizați, care pot avea un risc 
infecțios particular în timpul epidemiei; 

 copiii lăsați acasă, nesupravegheați;

 familiile sau îngrijitorii copiilor, precum 
și personalul din centrele unde copiii sunt 
instituționalizati, a căror îmbolnăvire poate afecta 
direct copiii și care deci trebuie corect informați 
despre cum să se protejeze și cum să protejeze 
copiii pe care îi au în grijă. 

Asistenții medicali și mediatorii 
sanitari comunitari trebuie să aibă 
informații corecte și să adopte 
comportamente adecvate, care să 
le micșoreze riscul de infectare cu 
SARS-CoV-2.

În contextul actual, contactul pre-
lungit și continuu al lucrătorilor din 
prima linie de apărare din comunita-
te cu membrii comunității, în special 
cei mai vulnerabili, poate crește, ris-
cul de contaminare cu SARS-CoV-2. 
Unele dintre sfaturile cheie, cum ar 
fi distanțarea socială sau limitarea 
interacțiunii cu persoanele afectate 
sau cu contacții acestora, sunt greu 
de pus în practică în unele condiții. 
Aceste riscuri ar putea fi micșorate 
prin folosirea echipamentelor de 
protectie sau a tehnicilor de control 
a infecției, prin informarea corectă 
și educarea comunității, prin adop-
tarea unor comportamente care să 
prevină răspândirea bolii, dar și prin 
monitorizarea permanenta a pro- 
priei stări de sănătate. 
Identificați persoanele cu dizabilități 
cu nevoi complexe și lucrați cu 
ele, cu familiile și cu agențiile de 
asistență în comunitate pentru a 
identifica soluții alternative atunci 
când numărul de îngrijitori este 
limitat sau nu sunt deloc disponibili.

Zece mesaje care pot ajuta în prevenirea 
răspândirii imbolnăvirii 

Informația
1. CUNOAȘTE BOALA! Află tot ce trebuie la: 

www.cnscbt.ro

www.cetrebuiesafac.ro

www.fiipregatit.ro

www.ms.ro

Prevenirea îmbolnăvirii
2. Păstrează distanța de cel putin 1 metru față de persoanele care strănută sau tușesc. 

3. Acoperă-ți gura dacă tușești sau strănuți (dar nu cu mâna)

4. Spală-te pe mâini.

5. Izolează persoanele bolnave de cele sănătoase 

6. Aerisește bine spațiile închise. 

7. Desemnează un singur îngrijitor pentru o persoană bolnavă.

8. Asigură un aport adecvat de hrană și lichide.

9. Asigură îngrijirea bolnavilor care stau la domiciliu. 

10. Recunoaște semnele de pericol și cere asistență imediat. 

Managementul simptomelor la domiciliu 



Cele mai 
importante 
comportamente 
prin care angajații 
din asistența 
medicală 
comunitară și 
din serviciile 
sociale pot să 
protejeze și să se 
autoprotejeze, 
funcțional și 
emoțional, sunt: 

Spălați-vă des pe mâini. Spălarea mâinilor în 
mod corect elimină virusul. Această acțiune 
simplă înlătură virusul de pe mâini, în mod 
special după o vizită la domiciliu sau după o 
expunere de alt tip. Mâinile trebuie spălate cu 
săpun, inclusiv toate degetele și între degete, 
unghiile, pentru 40-60 de secunde, și clătite 
cu apă. Deși durata recomandată este de 20 
de secunde, pentru că un asistent medical 
comunitar este mai expus decât alte persoane, 
spălarea mâinilor trebuie făcută cu mai multă 

grijă. Daca prosopul folosit nu este curat, există un risc de re-contaminare, deci 
sunt preferate prosoapele de hârtie, care trebuie aruncate la coș imediat după 
folosire. Spălarea mâinilor este necesară înainte, după orice vizită și oricând se 
ivește oportunitatea pe timpul zilei de lucru sau activității de teren.

Țineți în buzunar un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de minim 
60%. Când nu vă puteți spăla pe mâini, folosiți-l de fiecare dată după o vizită 
la domiciliu sau după o expunere de alt tip.

Nu vă atingeți fața dacă nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile pot fi 
contaminate de la diverse suprafețe contaminate.

La birou, suprafețele trebuie curățate întâi cu apă și un detergent, după 
care trebuie desinfectate. Pentru pardoseli este de preferat să se folosească 
un mop umed, nu o matură. Este de preferat ca personalul de curățenie să 
curețe și să desinfecteze toate zonele (birouri, băi, spații comune), insistând pe 
suprafețele cel mai des folosite și atinse. Dezinfectanții chimici care pot ucide 
noul coronavirus (COVID-19) sunt dezinfectanți ce conțin alcool (etanol de 
concentrație mare), clor, înnălbitori, solvent, acid paracetic și chloroform1. 

Aerisiți bine camera în care locuiți sau vă desfășurați activitatea, de cât mai 
multe ori posibil. Astfel scădeți concentrația virusului în aer.

Măsuri de igienă

¹https://fiipregatit.ro/ghid/covid19-recomandari/

Mențineți distanța de 
cel puțin 1 metru între 
dumneavoastră și alte 
persoane, în special când 
acestea tușesc, strănută 
sau au febră, deoarece 
picăturile de salivă pot 
transmite virusul de la  
o distanță apropiată.

Protejați-vă de strănutul și de tusea celorlalți: 
Recunoașteți la timp persoanele cu infecții respiratorii 
și mențineți o distanță de cel puțin 1 metru între 
dumneavoastră și ele, limitați contactul dacă este posibil 
și îndrumați-i către medicul de famile. Când efectuați 
activități de teren și vizite la domiciliu, întâlnind un număr 
semnificativ de persoane, copii, adulți, familii, este foarte 
important să le reamintiți tuturor să se protejeze, și în 
mod obligatoriu, să își acopere gura și nasul când strănută 
sau tușesc NU cu mâna, ci cu brațul/cotul, dacă nu au la 
îndemână un șervețel de unică folosință sau dacă nu au 
timp din cauza infecției să îl scoată din buzunar. Aruncarea 
imediată la coșul de gunoi a acestor șervețele sau batiste 
este obligatorie și trebuie urmată imediat de spălarea 
mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde.



Măsuri de distanțare socială

Păstrarea distanței. în cazul vizitelor la domiciliu sau a 
interacțiunilor prelungite (de mai mult de 15 minute) este 
necesară păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 metru față 
de interlocutor. Aceasta va preîntâmpina contactul cu 
stropii posibil purtători de viruși, care pot fi împrăștiați când 
oamenii vorbesc, strănută, tușesc sau țipă. 

Purtarea echipamentului de protecție

Măsurile de 
distanțare socială 
trebuie aplicate 
cu strictețe. 
Practicarea 
distanțării 
sociale este 
recomandată la 
nivel instituțional 
și organizațional ca 
măsură preventivă. 
Aceasta înseamnă, 
dar nu se limitează 
la: renunțarea 
la strângerea 
mâinilor, contactul 
cu o altă personă 
la o distanță 
mai mică de 1 
metru, folosirea 
transportului în 
comun doar dacă 
este necesar și 
nu în condiții 
de aglomerare, 
renunțarea la 
participarea la 
întâlniri neesențiale 
și adunări de masă.

Strângerea mâinilor trebuie evitată.  
Nu atingeți decât dacă este necesar. După 
atingere, aistenții medicali comunitari 
trebuie să își curețe mâinile cu apă și săpun 
sau cu  dezinfectant pe bază de alcool 
imediat ce au atins o persoană bolnavă. 

Echipamentul de protecție pe care asistenții 
medicali comunitari îl poi folosi pentru a preveni 
infectarea cu noul coronavirus când contactul 
este la o distanță mai mica de 1 metru și pentru o 
perioadă mai lungă de 15 minute, este alcătuit din:

1. mănuși;
2. mască;
3. vizieră sau altă formă de protecție oculară; 
4. salopetă sau șorț. 

Materialele atinse de reziduuri umane sau contaminate major cu secreții trebuie 
curățate inițial prin îndepărtarea reziduurilor (ex. materii fecale, vomă), după care 
trebuie spălate. Dacă se spală de mână, se poate utiliza săpun sau detergent, dar 
este important să se poarte mănuși de cauciuc, iar în lipsa acestora, a unor pungi de 
plastic pe mâini, pentru a evita contaminarea. Rezidurile trebuie aruncate în containere 
speciale, închise, pentru a contracara răspândirea infecției. Spălarea mâinilor timp de 
minimum 20 de secunde este imperios necesară după această acțiune. 

Asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari 
trebuie să solicite sau, după caz, să colaboreze 
strâns cu autoritățile locale pentru a-și asigura 
stocul de echipamente de protecție și de materiale 
de curățenie pentru preîntâmpinarea infectării lor 
și a comunităților lor. 

Recomandarea este să 
purtați o mască cel mult 
90 de minute (dar dacă 
o scoateți sau o umeziți 
trebuie să o înlocuiți) și 
să schimbați mănușile de 
protecție pentru fiecare 
pacient. Echipamentul 
care nu este de unică 
folosință se dezinfectează 
în funcție de materialul 
din care este confecționat, 
fie cu apă și săpun sau cu 
dezinfectant pe bază de 
alcool sau prin spălare cu 
apă la temperaturi mai 
mari de 60-100 de grade. 

Evitați să atingeți suprafețe 
sau obiecte posibil a fi fost 
infectate dacă nu le puteți 
dezinfecta (ex: clanțe de ușă, 
mânere, ustensile folosite 
de persoana bolnavă). După 
ce atingeți obiecte care ar 
putea fi infectate, spălați-
vă pe mâini sau, după caz, 
dezinfectați-vă mâinile cu 
dezinfectantul pentru mâini 
pe care îl aveți tot timpul cu 
dumneavoastră.

Maximă atenție pentru 
a nu atinge fața (gură, 
nas, ochi) fără a fi spălat 
mâinile înainte – deci, 
în timpul intervențiilor 
directe, nu trebuie să 
mâncați, să fumați sau să 
vă atingeți fața. 



Fiind un personal 
cheie în controlul 
și prevenirea 
răspândirii virusului 
SARS-CoV-2, este 
foarte important ca 
asistenții medicali 
comunitari și 
mediatorii sanitari 
să se îngrijească, 
să-și monitorizeze 
permanent starea 
de sănătate și să-și 
menține capacitatea 
de muncă și acțiune. 

Mai jos sunt câteva lucruri pe care este  
recomandat să le faceți când ajungeți acasă:

Măsuri de protecție acasă

S-a constatat mai nou că acest virus este rezistent 
pe sol, iar în zonele unde sunt multe persoane 
contaminate sau unde se scuipă pe jos, pe sol 
se găsește o cantitate mare de viruși. Este unul 
din motivele pentru care apar noi și noi cazuri, 
deoarece talpa pantofului este contaminată. La 
intrarea în casă este bine să aveți două preșuri, 
unul în exterior și altul în interior. Cel din exterior 
să fie îmbibat în soluție de clor. De pe primul preș 
treceți pe al doilea și vă descălțați pe o suprafață 
ce poate fi dezinfectată cu clor.  
NU folosiți aceiași pantofi afară și în casă!

Dacă vă creați un 
automatism pentru 
a urma acești pași, 
reduceți riscul de 
infectare, mai ales  
pe termen lung. 

După ce intrați in casă, imediat după închiderea 
ușii folosiți dezinfectant (sau alcool sanitar/spirt) și 
șervețelele pregătite înainte de plecare pentru a vă 
dezinfecta telefonul mobil, cheile exteriorul genții/
rucsacului, altor obiecte folosite în cursul zilei cum 
ar fi ochelarii, exteriorul portofelului etc. Lăsați-le 
într-un singur loc, același în fiecare zi.

După ce intrați în casă:

Descălțați-vă la intrarea în 
casă de încălțămintea purtată în 
timpul zilei, într-un singur loc;

Spălați-vă bine mâinile;

Schimbați hainele și izolați-le 
pe cele de stradă;

Dezinfectați clanța de pe 
interior și /sau întrerupătoarele, 
cheile, telefonul sau alte 
obiecte folosite;

Spălați din nou mâinile.

Înainte de a intra în casă 
folosiți dezinfectant (sau 
alcool sanitar /spirt) și 
șervețelele pregătite 
înainte de plecare pentru 
a vă dezinfecta mâinile și 
mânerul ușii de pe exterior.

Hainele de stradă este bine să nu le mai purtați timp 
de 24-48 de ore, dacă nu le puteți dezinfecta sau 
călca la temperatură mare.

Pentru a evita contaminarea prin haine, când ajungeți acasă, după ce v-ați spălat pe mâini 
timp de minimum 20 de secunde, vă dezbrăcați de hainele de stradă, le puneți pe balcon 
sau într-un loc prestabilit, care să poată fi dezinfectat, și puteți face un duș sau, după ce vă 
spălați din nou pe mâini, vă îmbrăcați în hainele de casă.

1
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Înainte de a intra, dacă avem mănuși de unică folosință, 
le dăm jos și le punem într-o pungă pe care o sigilăm și o 
aruncăm la coșul de gunoi de afară.



Chiar și în cazul în care sarcinile de muncă sunt foarte multe, păstrați 
timp și pentru dumneavoastră - trebuie să vă mențineți sănătos, 
mental și emotional, astfel încât să vă puteți continua munca.

Ca asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, trebuie să aveți grijă de dumneavoastră și 
de colegi pe durata epidemiei. Aceasta poate însemna:

 Să vă îngrijiti, să vă protejați sănătatea prin hrană adecvată și odihnă;

 Să rămâneți conectat cu colegii și sistemele de sprijin, dar să limitați contactele directe;

 Să vă creați oportunități de contact virtual, discutați când puteți online cu colegii 

dumneavoastră;

 Să oferiți și să acceptați suport profesional și emoțional.

Măsuri de medicina muncii 

Femeile însărcinate care pot lucra de 
acasă ar trebui să facă acest lucru. 
Dacă nu puteți lucra de acasă, dacă 
atribuțiile pot fi modificate în mod 
corespunzător pentru a minimiza 
expunerea dumneavoastră, acest lucru 
trebuie luat în considerare și discutat 
cu șeful dumneavoastră direct sau cu 
angajatorul dumneavoastră.

Se recomandă dacă vă aflați în primul sau în al doilea 
trimestru de sarcină (mai puțin de 28 săptămâni), fără alte 
probleme de sănătate, să practicați distanțarea socială, dar 
puteți continua să lucrați cu condiția ca angajatorul să ia 
măsurile de precauție necesare.

Dacă vă aflați în al treilea 
trimestru de sarcină (mai mult 
de 28 săptămâni) sau dacă aveți 
alte probleme de sănătate – 
cum ar fi afecțiuni cardiace sau 
pulmonare – ar trebui să lucrați de 
acasă, să evitați contactul cu orice 
persoană care prezintă simptome 
respiratorii și să limitați orice 
interacțiune socială. 

Dacă aveți simptome respiratorii, nu sunt neapărat simptome ale 
infecției cu virusul SARS-CoV2, dar trebuie să limitați contactul la 
mai puțin de 2 metri cu alte persoane dacă nu purtați mască de 
protecție pentru următoarea săptămână. Dacă simptomele persistă 
sau dacă apar febră, tuse seacă, dificultăți de respirație, dureri de 
cap, dureri musculare sau alte simptome asemănătoare gripei, 
contactați medicul de familie.

Dacă puteți, luați-vă 
temperatura de două ori 
pe zi. Dacă aveți febră mai 
mare de 38 grade Celsius, 
stați acasă și întrebați-
vă medicul de familie ce 
trebuie făcut. 

Observați dacă aveți 
simptome de tipul febră, 
tuse, dureri musculare, 
dureri de gât, mucozități, 
stare de rău. Dacă aveți 
aceste simptome, contactați 
medicul de familie.

Munca asiduă din 
timpul unei epidemii 
le poate lăsa puțin 
timp pentru hrană 
și odihnă adecvate. 
Dacă acești angajați 
își pierd forța și 
se extenuează, 
nu vor putea să-și 
continue munca, și 
vor deveni ei înșiși 
posibile victime ale 
virusului. Pentru 
a preîntâmpina 
asemenea situații, 
aceștia sunt pașii de 
auto-monitorizare 
care trebuie urmați.



Pe lângă acordarea de îngrijiri de sănătate preventive, și, după 
caz, curative și de tratament de bază sau a altor sarcini alocate de 
către autorități în timpul crizei epidemiologice, asistentul medical 
comunitar și mediatorul sanitar au un rol esențial în asigurarea 
educației sanitare a membrilor comunității. Scopul activităților de 
informare și educare este cel de păstrare a sănătății individuale 
și colective și de a contribui la asigurarea unui comportament 
sanogen care poate să limiteze și să oprească răspândirea infecției.

 

Identificați surse sigure pentru informațiile pe care le transmiteți 
în comunitate, precum: 

www.cnscbt.ro/index.php/info-populatie
www.cetrebuiesafac.ro/
www.fiipregatit.ro/ghid/covid19-intrebari-frecvente-si-mituri/
www.unicef.org/romania/ro

Promovarea sănătății și a educației 
pentru sănătate în comunitate 

Fiecare membru al comunității primește informații 
din diferite surse; un rol important al asistentului 
medical comunitar este de a asigura tuturor 
membrilor comunității, în mod corespunzător și 
în timp util, accesul la informații corecte si din 
surse sigure privind protejarea stării de sănătate și 
prevenirea îmbolnăvirii. 

 Nu transmiteți niciodată 
informații de pe Facebook 
și alte surse neverificate și 
învățați beneficiarii activității 
dumneavoastră să facă la fel; 
 Identificați cele mai 
importante intervenții și 
mesaje cheie pentru controlul 
și prevenirea răspândirii 
coronavirusului și pentru 
îngrijirea la domiciliu;
 Identificați cele mai utilizate 
strategii de comunicare; 
 Identificați provocările/  
obstacolele-cheie care pot 
împiedica membrii comunității să 
acționeze asupra informațiilor de 
sănătate furnizate;
 Discutați modalități diferite de 
a depăși aceste provocări și de a 
încuraja participarea comunității;
 Elaborați un plan pentru 
a ajunge la toți membrii 
comunității, inclusiv la cei din 
risc crescut și cei care sunt 
adesea uitați sau ignorați.

Oferiți informații suplimentare țintite despre 
COVID-19, evidențiind informațiile relevante 
pentru beneficiari persoanele cu dizabilități 
și rețelele lor de suport. Printre acestea se 
pot număra informații cu privire la planurile 
de continuitate, telemedicină și numerele 
de telefon ale liniilor de urgență, adresele  
serviciilor medicale accesibile și locurile în 
care se găsește dezinfectant pentru mâini 
sau echipament de sterilizare în cazul în 
care se reduc stocurile sau în situațiile în 
care poate fi necesară autoizolarea.

Identificați grupurile cu risc mai ridicat 
de boală gravă și de deces în contextul 
pandemiei. Grupurile expuse unui risc mai 
mare de boală gravă și de deces în urma 
contextului epidemiologic:
 

 femei însărcinate;

 sugari și copii de vârstă mică,
în special sub trei ani; 

 persoane cu dizabilitati( inclusiv copii);

 persoanele în vârstă de peste 65 de ani;

   persoane cu boli cronice, cum ar fi 
cele cardiovasculare, renale, pulmonare, 
imunologice; 

 boli imunosupresoare cum ar fi 
infectarea cu HIV.



Comunicați frecvent cu persoanele cu dizabilități 
(inclusiv copii) și rețelele lor de suport

 Oferiți informații suplimentare țintite despre virusul SARS-CoV-2, 
respectiv COVID19, evidențiind informațiile relevante pentru persoanele 
cu dizabilități și rețelele lor de suport. Printre acestea se pot număra 
informații cu privire la planurile de continuitate, telemedicină și 
numerele de telefon ale liniilor de urgență; adresele serviciilor medicale 
accesibile și locurile în care se găsește dezinfectant pentru mâini sau 
echipament de sterilizare în cazul în care se reduc stocurile sau în 
situațiile în care poate fi necesară auto-izolarea.

 Folosiți diverse platforme de comunicare precum linii telefonice, rețele 
de socializare și platforme de trimitere de mesaje pentru a distribui 
informația și convertiți informațiile existente în formatele necesare.

Oferiți asistența necesară persoanelor cu dizabilități  
(inclusiv copii) cu nevoi complexe

  Identificați persoanele cu dizabilități cu nevoi complexe și 
lucrați cu ele, cu familiile în comunitate pentru a identifica soluții 
alternative atunci când numărul de îngrijitori este limitat sau nu sunt 
deloc disponibili.

 Identificați potențialul de violență crescută, abuz și neglijență 
împotriva persoanelor cu dizabilități din cauza izolării sociale și a 
perturbării rutinelor cotidiene; susținerea reducerii acestor riscuri, 
de exemplu oferirea unei linii telefonice de urgență pentru raportări.

Protejarea persoanelor cu dizabilități


