COMUNICAT
Urmare a publicarii Ordinului Ministerului Sanatatii nr.487 din 09.04 2021 penlru
aprobarea Protocolului spgqifu privind managementul in caz de deces al pacienlilor infectali

cu noul coronavir.us (SARS-CoV-2) va comunicam utmatoarele masuri stabilite in ordinul mai
sus mentionat:

A. Mdsuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 in cazul in care prezinta simotome
severe de boald
a) Pe perioada

intemeri

, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate

beneficia, la cerere, de asistenld religioase, potrivit specificuiui cultului din care face pafie,9i
cu acordul medicului curant.

in vederea asigurarii protecliei clericului gi a pacientului. vizita poate avea loc in un6toalele
conditii:

-

un sins.ur cleric oficiant poate intra la pacient. o singurb datd;

-

timpul alocat serviciului reliP.ios este de maximum 15 minute:
clericul poartd echlpament complet individual de proteclie asigulat cU tiiiu gratuit de cdtre

uritatea sanitara in care este internat pacientul, conform metodologiei in vigoare;

-

clericul respect6 toate masurile sanitare care se impun;
se

vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate inainte 9i dupd utilizare, cu

acordul med icului curant;

-

nu sunt pemise obiecte care genereazd flacird deschisd/inchise sau scenteie'

in uniti{ile sanitare in care existd clerici angajali, ace$tia vor asigura asistenla religioasa
pentu credincioqii cultului recunoscut cu acordul cdruia

a fost angajat, de comun acord cu

medicul curant.

K. Mdsuri care privesc familia/reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 in
cazul in care acesta prezinte simptome severe de boald
Pe perioada

interndfffi,

simDtome severe de boald po

pacientul infectat cu SARS-CoV-2 9i care pI%!!!!4

ficia. Ia cerere" de vizita unui mem

reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.
In vederea asigurdrii protecliei membrului familiei/ aparlindtorului legal, vizita poate avea
loc in urm6toarele condilii:

-

o slngura

-

timpul alocat vizitei

ate intra la Dacient. o sinsuri datd:

vizitatorul poafla echipament complet individual de proteclie asigurat cu titlu gratuit de
catre unitatea sanitard in care este intemat pacientul, conform metodologiei in vigoare;

vizitatorul respecd toate masurile sanitare care se impun;
nu este pelmisd introducerea niciunui obiect in zona in care sunt

COVID-19,

Multumim pentru intelegere.
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