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PROTOCOL SPECIFIC de acces în  

Laboratorul de anatomie patologică  

 

 

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 anatomie patologică 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; 
 

Pentru acces cetățenii vor avea în vedere că, o data 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 dispoziție şi să păstreze tot timpul o distanţare fizică de 1,5 – 2 m.  

 

După efectuarea triajului, cetățenii vor putea solicita informații de la persoana cu atribuții în 

informare care se află la intrarea în INML.   

 

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

Anatomie patologică prin folosirea echipamentelor walkie-talkie, dă acces și direcționează solicitanții 

către laborator. Accesul către laborator se va face pe la poarta A, intrarea principală dar triajul se face 

pe la poarta B (Camera de Gardă). 

 

Purtarea corectă a măștii de protecție facială atât de către persoanele care au acces înspre laboratorul 

de anatomie patologică cât și dinspre acest laborator către ieșirea din institut  este obligatorie în INML.  

 

În zonele de așteptare, respectiv holurile laboratorului sau de intrare pe culoarul laboratorului se va 

respecta distanța de siguranță de 2 m. 
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Personalul care primește probe va fi echipat cu echipamente de protecție adecvat: combinezon/halat 

de unică folosință, capelină, mască, mănuși de unică folosință, ochelari.  

 

Recepția probelor se face in camera de primire probe, cu semnare predare/primire, păstrând distanța 

reglementată, iar probele vor fi înregistrate 

 în caietul de primire probe conform prezentei proceduri.  

 

Adresa de însoțire a probelor va fi păstrată separat de restul adreselor, după ce in prealabil a fost tratată 

la UV.  

 

Solicitanții (persoane desemnate conform programării stabilite telefonic anterior, cu 

transportul/manipularea probelor biologice din provincie) se prezintă la intrarea în INML „Mina 

Minovici” unde se va efectua triaj epidemiologic.  

 

Este permis accesul unei singure persoane care va fi echipată corespunzător (mască, mănuși şi halat). 

 

Se va asigura distanța socială (1,5-2 m) la verificare/primire probe. 

 

După terminarea procedurii specifice camera va fi curățată şi dezinfectată, accesul personalului fiind 

permis numai după minim 20 de minute.    

 

La sfârșitul fiecărei zile de lucru, cabinetele de consultații, zonele de lucru, suprafețele meselor de 

laborator, holul laboratorului vor fi dezinfectate cu soluție de cloramină, conform protocoalelor de 

curățenie care vor fi afișate la vedere. Curățarea se realizează cu detergenți, produse de întreținere şi 

produse de curățare autorizate eficiente asupra coronavirusului. Un grafic de curățenie la zi este 

obligatoriu atât in laborator cât și la nivelul întregului institut. Există toalete publice separate pentru 

pacienți dotate cu soluţii dezinfectante şi în care se efectuează curăţire şi dezinfecţie periodică . 

 

Personalul INML care intră în contact cu persoanele care au acces în laborator  (secretara laboratorului, 

medici, asistenți medicali, psihologi, casieră) va purta obligatoriu echipament de protecție conform 

protocoalelor INML.  

 

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

cea admisă prin normele în vigoare nu pot intra în INML și dacă au programare vor fi reprogramați. 

 

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

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

face numai după triajul epidemiologic.  

 

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

INML se efectuează, după fiecare pacient, dezinfecție. 

 

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

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

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

 

Vă mulțumim, 

 


