
Recomandări de folosire a echipamentului individual de protecție 
(PPE) care trebuie utilizat în SPITALE, în contextul COVID-19, în 

funcție de secție, personal și tipul de activitate.

Salon de 
spital

Personal medical - în 
contact direct cu pacienți cu 

COVID-19

Personal medical - proceduri 
generatoare de aerosoli efec-
tuate la pacienți cu COVID-19

Personal de curațenie - în 
salonul de izolare a 

pacientului cu COVID-19

• Mască simplă.
• Halat de unică folosință

• Mănuși
• Protecția ochilor 
(ochelari sau vizieră)

• Mască N95 sau FFP2 standard, 
sau echivalent.
• Halat de unică folosință peste care se 
pune șorț/combinezon.

• Manuși.
• Protecția ochilor.

• Mască simplă.
• Halat de unică folosință.
•  Manuși menajere.

• Protecția ochilor.
• Ghete/papuci de spital
   închiși în față.

Bloc
 operator 
sau ATI

Personal medical - în 
contact direct cu pacienți cu 

COVID-19

Personal medical - proceduri 
generatoare de aerosoli efec-
tuate la pacienți cu COVID-19

Personal de curațenie - în 
salonul de izolare a 

pacientului cu COVID-19

• Mască chirurgicală sau chiar mască 
N95/FFP2.
•  Halat impermeabil de unică folosință sau 
halat de unică folosință peste care se pune 
șorț impermeabil de unică folosință. 
•  Două perechi de mănuși de unică utilizare.

• Bonetă.
• Botoși.
• Protecția ochilor (ochelari 
sau ecran de protecție facială).

+
• Mască FFP3 (sau în lipsă, mască N95/ 
FFP2) sau aparat mască cu
purificator de aer.
•  Halat impermeabil de unică folosință sau 
halat de unică folosință peste care se pune 
șorț impermeabil de unică folosință. 
•  Două perechi de mănuși de unică utilizare.

• Bonetă.
• Botoși.
• Protecția ochilor (ochelari 
sau ecran de protecție facială).

+

• Mască simplă
•  Halat impermeabil de unică folosință sau 
halat de unică folosință peste care se pune 
șorț impermeabil de unică folosință. 

• Mănuși menajere.
 • Protecția ochilor.
• Ghete/Papuci de
 spital închiși în față.

Alte zone (coridoare, 
sală de tratament etc.)

Tot personalul - orice activitate care nu 
presupune contact cu pacientul cu COVID-19 • Echipament obișnuit de spital.

Triaj

Personal medical -  screening
 preliminar ce nu necesită 
contact direct cu pacientul

Pacienți cu simptomatologie 
respiratorie - orice activitate 

Pacienți fără simptomatologie
 respiratorie - orice activitate

• Menținerea distanței de cel puțin 1 m între pacient și personal. 
• Echipament obișnuit de spital.

• Menținerea distanței de cel puțin 1 m între pacient și personal. 
• Mască simplă.

• Echipament obișnuit de spital.

Laborator Personalul din laborator -  
Manipularea probelor respiratorii

• Mască simplă. 
• Halat de unică folosință. 

• Manuși.
• Protecția ochilor.

Zona 
administrativă

Tot personalul inclusiv personalul medical - activitați 
administrative care nu necesită contact cu pacient cu COVID19. • Nu necesită echipament individual de protecție.


