
 

  

                                                        A.  La recoltarea probei pentru testare  
 

• Este absolut necesar să completați toate datele solicitate în formularul anexat  

• Scopul pentru care solicităm aceste informații este de a vă comunica în cel mai scurt timp rezultatul, de a realiza 

ancheta epidemiologică și a lua măsurile necesare limitării răspândirii bolii  

• Refuzul de a furniza oricare dintre datele solicitate se încadrează în acțiunea de zădărnicire a acestor măsuri, fapt 

care constituie o încălcare a legii penale  

  

        B.  În cazul în care testul va fi pozitiv vă rugăm să procedați astfel:  
 

o Dacă sunteți asimptomatic:  
o   Vă izolați la domiciliu, respectând măsurile de protecție în relație cu ceilalți membri ai familiei  
o  Anunțați medicul de familie care vă va monitoriza starea de sănătate pe perioada de izolare care durează 14 zile   

de la data recoltării probei  
o  Așteptați să fiți contactați de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică  pentru ancheta epidemiologică.  

  În acest scop, vă rugăm:  
1. Să pregătiți informațiile despre membrii familiei, necesare anchetei epidemiologice, pe care le găsiți pe 

verso.  

2. Să faceți o listă a persoanelor cu care ați avut contact direct și numărul de telefon al acestora pentru a putea 
fi incluse în anchetă în vederea carantinării. 

3. Informați contacții direcți, dacă prezintă simptome, să sune la Direcția de Sănătate Publică la telefonul 

021.414.44.32 între orele 8.00 - 16.00.   
Vom trimite o ambulanță pentru a li se recolta proba pentru testul Covid 19.  

o   Dacă apar simptome ușoare anunțați medicul de familie.   

O Dacă apar simptome mai grave sunați la 112.  

o Dacă sunteți simptomatic:  

 O Sunați la  medicul de familie. 
Vă va trimite ambulanța pentru a merge la spital, în vederea unui examen medical, în urma căruia se va 
stabili dacă puteți urma un tratament la domiciliu sau este necesară internarea                         

 

 

 

                                                C.  Informații importante  
                           • CONTACȚII DIRECȚI sau APROPIAȚI sunt:  

o Toate persoanele cu care locuiți împreună  
o Toate persoanele cu care v-ați întâlnit în ultimele 3 zile, în situațiile în care nu au fost respectate măsurile de 

protecție, respectiv:  
1. Nu s-a purtat mască  
2. Nu s-a respectat distanțarea fizică  

3. Ați dat mâna  

o Persoanele de la locul de muncă, cu care lucrați în același spațiu, fără respectarea distanței și fără protecția măștii 
o Orice persoană cu care ați avut contact în ultimele 3 zile,  pentru o perioadă de mai mult de 15 min. și apreciați că  

  nu au fost respectate toate măsurile de protecție  


