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PROTOCOL SPECIFIC de acces al pacienților în  

Laboratorul de Identificare Serologie-Antropologie  

 

 

 Accesul pacienţilor care se adresează Laboratorului de Identificare Serologie-Sntropologie  se face 

pe poarta de acces principală în INML (intrarea A) în partea opusă Camerei de Gardă. Acest acces, 

cetățenii nu îl pot primi decât numai după ce parcurg procedurile de TRIAJ epidemiologic efectuat la  

intrarea B din institut (de la Camera de Gardă) de către un cadru medical și care 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.  

 După parcurgerea procedurilor de triaj la intrarea B, cetățenii care se adresează laboratorului de 

Serologie se îndreaptă pentru acces la intrarea principală, A.  

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

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

avea la dispoziție și să păstreze tot timpul o distanțare fizică de 1,5 – 2 m.  

După efectuarea triajului, cetățenii solicită informații de la persoana cu atribuții în informare 

căreia ii vor fi prezentate eventualele documente de înaintare și care pentru solicitările ce țin de 

laboratorul de serologie (identificarea târzie, analize de paternitate cu sistem HLA, stabilirea grupei de 

sânge, spermograma, etc) îi vor îndrepta spre intrarea principală a institutului. Accesul în laboratorul de 

serologie se efectuează pe la această intrare. 

După efectuarea triajului, reprezentantul firmei de pază și protecție comunică cu Laboratorul 

de Serologie (statistician) prin folosirea echipamentelor walkie-talkie, dă acces și direcționează 

solicitanții  spre intrarea principală a institutului (intrarea A) pentru acces. Totodată ia legatură cu 

colegul său de la firma de pază și protecție de la această intrare pentru a direcționa persoana/grupul de 

persoane care solicită acces pentru serologie (lift la etajul 2). 

În cadrul spațiilor de la intrare în INML care conduc către Laboratorul de serologie au fost luate 

următoarele măsuri specifice pe perioada pandemiei COVID-19: 

- Asigurarea de dispensere cu soluții dezinfectante în spațiile de trecere/circuit ale pacienților (hol parter 

și hol etaj 1); 

- Asigurarea distanțării fizice pe banchetele de așteptare (la nevoie pentru insotitori), prin marcaje 

intercalate; 

- Este permis accesul unui singur cuplu, fără alți însoțitori. Excepție: cazurile penale, unde este prezent și 

organul de cercetare penală ce însoțește persoanele în cauză.  

Se va asigura distanțarea socială de 1,5 – 2 m între persoane în zona de aşteptare. Este obligatorie 

purtarea măştii de protecţie de către persoanele ce vor fi examinate.  Sala de asteptare va fi dezinfectată 

după fiecare cuplu.  

În cazul în care sunt programate mai multe cupluri pentru prelevări, accesul în laborator va fi 

permis după dezinfectie, pe rând pentru câte unul. Laboratorul va înștiința reprezentantul pazei și 

protecției dacă procedurile de dezinfecție s-au încheiat, care la rândul său va chema următoarea 

persoană/cuplu. Accesul este permis numai după ce laboratorul comunică prin walkie-talkie că este 

finalizată dezinfecţia spaţiilor aferente desfăşurării recoltării de probe.  
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Urmează formalitățile de identificare a părților şi  îndrumarea la casierie (pentru plată etc)  de 

către statisticianul medical echipat conform protocoalelor INML. 

 Recoltarea probelor biologice şi păstrarea acestora se va face cu respectarea procedurilor specifice 

implementate la nivelul INML prin normele ISO, cu purtarea obligatorie a echipamentului de protecţie 

personală menţionat mai sus precum si conform cu protocolul INML revizia 6 (vezi https://inml-

mm.ro/?pg=pag/contact). 

După recoltare, cuplul va fi îndrumat către ieşirea din institutie, urmează dezinfecția și un alt 

cuplu va fi solicitat să urce înspre laborator. 

 Examinarea medico-legală se face respectând măsurile specifice comune, implementate la nivelul 

tuturor departamentelor din cadrul INML, respectiv costum de protecţie (textil sau material neţesut), 

bonetă, mască de protecţie, mănuşi, vizieră sau ochelari de protecţie. 

Este obligatorie echiparea personalului laboratorului care intră în contact cu părțile: statisticianul 

medical,  asistenta medicală,  medic/biolog,  conform protocoalelor INML)vezi website INML, inml-

mm.ro). 

 După fiecare pacient, se efectuează dezinfecţia suprafeţelor din spaţiile de examinare, timpul până 

la următorul pacient fiind de 20 de minute, ritmul de examinare fiind variabil, în funcţie de numărul 

pacienţilor în aşteptare, precum şi de durata şi complexitatea examinării medico-legale propriu-zise. 

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

 Pacienţii au la dispoziţie grupuri sanitare separate, care sunt de asemenea dotate cu soluţii 

dezinfectante şi care beneficiază de curăţenie şi dezinfecţie periodice. 

 Cetățenii COVID 19 pozitivi sau care la triajul epidemiologic au temperatura corpului mai mare 

decât cea admisă prin norme nu pot intra in INML. 

 Cetățenii care sunt programați în vederea examinării (la solicitarea organelor de justiție) se vor 

afla pe liste care se transmit de la laboratorul de serologie către punctul de acces al intrării B în INML 

din dreptul Camerei de Gardă: cetățenii care știu ca au programare sunt rugați să comunice acest fapt 

personalului de la informații și apoi reprezentantul in acest post a firmei de pază și protecție va organiza 

accesul in INML 

 Toți cetățenii sunt rugați să aibă în vedere ca prezentarea la INML și accesul în INML în vederea 

examinării medico-legale sau chiar doar a ridicării documentelor medico-legale ce au fost incheiate se 

face numai după triajul epidemiologic.  

 Toți cetățenii sunt totodată rugați să manifeste răbdare întrucât în spațiul lor de destinație din 

interiorul INML se efectuează dezinfecție după fiecare pacient. 

 De asemenea cetațenii sunt rugați să respecte măsurile de prevenire și combatere a bolii prin 

infecție cu coronavirus respectând distanțarea fizică și purtarea obligatorie a măștii atât în spațiile INML 

cât și spațial public din fața INML în așteptarea invitării în INML. 

 

 Va mulțumim, 

 

 

 

 


