
 

 

PROTOCOL SPECIFIC  

de acces al pacienţilor în Laboratorul de prosectură medico-legală 

 

 Accesul pacienţilor care se adresează Laboratorului de prosectură 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 toţi cetăţenii să  parcurgă procedurile de TRIAJ 

epidemiologic efectuat de către un cadru medical (în 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.  

 

 In cadrul spaţiilor de la intrare în INML care conduc către Laboratorul de Prosectură 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); 

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

marcaje intercalate; 

- Permiterea accesului în interiorul INML a maxim 2 aparținători.  

 

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

 

 După efectuarea triajului, cetăţenii solicită informaţii de la persoana cu atribuţii în 

informare. In cadrul laboratorului de prosectură medico-legală cetăţenii pot avea acces spre biroul 

decese în vedere îndeplinirii formalităţilor legate de deces ori către biroul criminalistic în vedere 

identificării persoanelor decedate. 

 

 Persoana atribuită cu paza şi protecţia comunică permanent prin folosirea de 

echipamente tip walkie-talkie cu personalul din laboratorul de prosectură medico-legală. 

 

Echipamentele individuale specifice de protecție pentru aparținătorii decedatului 

confirmat/suspect infecţie COVID care vor parcurge procedura de identificare a cadavrului, vor 

fi asigurate cu titlu gratuit de către unitatea sanitară. Aparținătorii decedatului care parcurg 

procedura de identificare a cadavrului vor purta obligatoriu echipament individual de protecție de 

unică folosință, după cum urmează: 

1. halat de unică folosință din material țesut sau impermeabil la apă; 

2. mască facială; 

3. botoși (protecții încălțăminte); 

4. mănuși în situația în care trebuie să intre în contact direct cu cadavrul. 
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Cel mult două persoane dintre aparținătorii decedatului pot vedea cadavrul în vederea 

identificării care este obligatorie dar numai după ce îmbracă echipamentul individual de protecție 

descris anterior.  

 

În caz de identificare pozitivă (potrivire) vor semna o declarație și se va completa într-un 

registru special dedicat. 

 

Primirea documentaţiei (cerere / ordonanţă, act de identitate, chitanţă de plată) se 

efectuează de către personalul Biroului Decese cu respectarea măsurilor specifice comune, 

implementate la nivelul tuturor departamentelor din cadrul INML, privind echipamentul de 

protecţie. 

 

Dezinfectarea în sala de aşteptare se face la intervale de 2 ore sau de câte ori este nevoie.  

 

Circuitul cetâţenilor nu se intersectează şi nu interferă cu cel al personalului INML,  

existând grupuri sanitare separate, care sunt de asemenea dotate cu soluţii dezinfectante şi care 

beneficiază de curăţenie şi dezinfecţie periodice. 

 

 Cetăţenii COVID 19 pozitivi sau care la triajul epidemiologic au temepratura corpului mai 

mare decât cea admisă prin norme nu pot intra în INML. 

 

 

 Toţi cetăţenii sunt totodată rugaţi să manifeste răbdare întrucât în spaţiul lor de destinaţie 

din interiorul INML se efectuează dezinfecții frecvente, care măresc timpii de așteptare. 

 

 De asemenea cetăţenii sunt rugaţi să respecte măsurile de prevenire şi combatere a bolii 

prin infecţie cu coronavirus respectând distanţarea fizică şi purtarea obligatorie a măştii atât în 

spaţiile INML cât şi spaţiul public din faţa INML în aşteptarea invitării în INML. 

 

Vă mulţumim. 

 

 
 


