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PROTOCOL SPECIFIC de acces al pacienților în  

Laboratorul de genetică medico-legală  

 

Accesul pacienţilor care se adresează Laboratorului de genetică medico-legală se face pe poarta de 

acces în INML din dreptul camerei de gardă (intrarea B a INML). 

 

Pentru acces în institut este necesar ca toți cetățenii să parcurgă procedurile de TRIAJ epidemiologic 

efectuat de către un cadru medical (cortul roșu, instalat la intrarea B din institut, de la camera de 

gardă) ce constau din: 

 

1. completarea chestionarului epidemiologic cu respectarea măsurilor de prevenire a infecţiilor cu 

coronavirus şi  

2. măsurarea temperaturii corporale (non-contact) de către un cadru medical angajat al INML.  

 

În cadrul spațiilor de la intrare în INML care conduc către Laboratorul de Genetică medico-legală au 

fost luate următoarele măsuri specifice pe perioada pandemiei COVID-19: 

 

- Asigurarea de dispensere cu soluţii dezinfectante în spaţiile de trecere / circuit ale pacienţilor (hol 

parter şi hol etaj 1); 

- Asigurarea distanţării fizice pe banchetele de aşteptare (la nevoie pentru însoțitori), prin marcaje 

intercalate; 

- Permiterea accesului în interiorul INML a câte unui singur pacient sau pacient plus membrii 

familiei/grup asociat unei spețe juridice în vederea stabilirii paternității, etc.   

 

Pentru acces, cetățenii vor avea în vedere ca o dată ce au intrat în INML să poarte corect masca facială 

de protecţie (peste nas), să efectueze dezinfectarea mâinilor folosind dispenserele pe care le vor avea 

la dispozitie şi să păstreze tot timpul o distanţare fizică de 1,5 – 2 m.  

 

Dupa efectuarea triajului, cetățenii vor solicita informații de la persoana cu atribuții de informare care se 

află la intrare permanent în timpul programului și vor avea asupra lor documentul doveditor prin care instanța 

de judecată a făcut convocarea pentru prezentare la INML sau prin care au fost programați on-line.  

 

Pe document trebuie să fie menționate: datele persoanei/-lor convocate, calitatea solicitantului (parte în 

proces: reclamant, pârât, tutori, asistent social/maternal, expert parte, etc.), precum și data și ora 

convocării/programării. 

 

Toate categoriile de solicitanți, privați sau oficiali, programați sau fără programare prealabilă, vor fi invitați 

să aștepte până li se comunică dacă Laboratorul de Genetică este pregatit pentru efectuarea procedurii de 

prelevare de probe. Reprezentantul firmei de pază comunică în acest sens cu registratorul medical al 

laboratorului prin folosirea echipamentelor walkie-talkie.  

 

Odată acceptul comunicat din partea Laboratorului de Genetică, solicitantul/-ții sunt îndrumați către intrarea 

B (de la camera de gardă) în ordinea programării. Accesul în institut al persoanelor este condiționat de 
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purtarea unei măști de protecție. Se permite accesul unui grup format din 2 până la maximum 5 persoane, 

condiția fiind ca toți să aparțină aceleași spețe.  

 

Persoana/-ele vor lua liftul din holul de la parter sau vor urca pe scări pana la etajul 2, și vor staționa un scurt 

timp pe holul de așteptare special amenajat din fața laboratorului până vor fi preluați de către registratorul 

laboratorului. Cetățenii sunt rugați să nu depășească pupitrul: laboratorul este înștiințat că vor urca și deci 

așteptarea va fi de scurtă durată.  

 

In laboratorul de genetică solicitanții au acces numai invitati de registratorul laboratorului. Registratorul 

Laboratorului de Genetică, echipat corespunzator pentru contextul epidemiologic, va realiza operațiunile 

preliminare de identificare a persoanelor cărora urmează a li se recolta probe. Astfel, v-a prelua actele de 

identitate (în original), precum și alte documente de stare civilă, le va fotocopia, după care le va returna 

persoanelor în cauză. Registratorul va efectua de asemenea fotografii digitale în scop de identificare a 

persoanelor de la care urmează a se preleva probe biologice, precum și însoțitorilor (asistenți maternali, 

tutori, delegați de la primarie, experți parte, etc.). 

 

Procedura de prelevare a probelor propriu-zisă va fi realizată de un specialist din cadrul Laboratorului de 

Genetică (medic, biochimist, biolog, asistent medical) echipat corespunzator pentru contextul 

epidemiologic.  

 

Persoana/-ele solicitantă/-e îi pot adresa specialistului întrebări dacă au nelămuriri asupra metodologiei de 

expertizare genetică. Specialistul are obligația de a raspunde la aceste întrebări, după care invită persoana/-

ele vizate să îşi dea fiecare acordul în scris referitor la fotografiere și prelevarea de probe biologice și să 

semneze în acest sens rubrica corespunzătoare din Fişa de prelevare probe. In caz de refuz, motivat sau 

nemotivat, al uneia dintre persoanele vizate, procedura de prelevare de probe nu se realizează, instanța 

urmând a fi informată în scris de situația de fapt.  

 

Recoltarea de probe se va realiza confrom procedurii standard a Laboratorului de Genetică în spațiul destinat 

acestui scop, care se află în interiorul laboratorului. După ce persoana/persoanele își vor fi exprimat acordul 

în scris pe fișa de prelevare, se va trece efectiv la efectuarea prelevării în vederea analizei ADN. 

 

După încheierea procedurii de prelevare de probe, solicitantul/-ții vor fi invitați să achite taxa de expertiză 

la casieria INML, unde li se va elibera o dovadă a plății (chitanța). Taxa de expertiză se poate achita și prin 

mijloace de plată on-line, solicitantului fiindu-i puse la dispoziție datele de cont ale INML.  

 

După finalizarea fiecarei proceduri de prelevare de probe, spațiile de lucru se igienizează conform 

normativelor în vederea primirii altor persoane.  

 

Dupa achitarea taxei, solicitanții sunt îndrumați să părăsească instituția.   

 

La sfîrșitul fiecărei zile de lucru, cabinetele de consultații, precum și holul laboratorului vor fi  

dezinfectate cu soluție de cloramină, conform protocoalelor de curățenie care vor fi afișate la vedere. 

Deasemenea, se va completa zilnic graficul de curățenie. 

 

Personalul INML care intră în contact cu pacienții va purta obligatoriu echipament de protecție 

conform protocoalelor INML.  

 

Circuitul pacienţilor nu se intersectează şi nu interferă cu cel al personalului INML. Imediat după 

intrarea în laborator există un WC numai pentru solicitanți, dotat cu soluţii dezinfectante şi în care se 

efectuează curăţenie şi dezinfecţie periodică. 

 

Nu se pot recolta produse biologice în vederea examinării genetice de la persoane care sunt COVID 

19 pozitive sau a căror temperatură depășește normele legale admise. Acest fapt se aduce la cunoștință 

cetățenilor încă de la nivelul triajului epidemiologic de la intrarea în INML.  

 



Persoanele care sunt programate în vederea examinării (la solicitarea organelor de justiție) se vor afla 

pe liste care se transmit zilnic de la laboratorul de genetică către punctul de acces al intrarii în INML 

din dreptul Camerei de Gardă: solicitanții care știu că au programare sunt rugați să comunice aceasta 

personalului de la informații și reprezentantului firmei de pază și protecție în vederea organizarii 

accesului în INML după triaj. 

 

Toti cetățenii sunt rugați să aibă în vedere că prezentarea și accesul în INML în vederea examinarii 

medico-legale sau numai pentru ridicarea documentelor medico-legale ce au fost întocmite se face 

numai după triajul epidemiologic.  

 

Solicitanții sunt totodata rugați să manifeste răbdare, întrucât după fiecare pacient se efectuează 

dezinfecție în spațiul din interiorul INML destinat acestora. 

 

De asemenea, cetățenii sunt rugați să respecte măsurile de prevenire și combatere a infectării cu 

coronavirus respectând distanțarea fizică și purtarea obligatorie a măștii atât în incinta INML, cât și în 

spațiul public din fața INML, în timpul așteptării invitării în instituție. 

 

Vă mulțumim, 

 

 

 

 


