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PROTOCOL SPECIFIC de acces al pacientilor in  

Laboratorul de psihiatrie medico-legala   

 

 

Accesul persoanelor care solicită programare pentru examinare medico-legală psihiatrică precum și a 

persoanelor programate pentru examinare medico-legală psihiatrică 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  

 

In cadrul spațiilor de la intrare în INML care conduc către Laboratorul de Psihiatrie medico-legala 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; 

- Asigurarea unui circuit destinat laboratorului de psihiatrie medico-legală prin marcajele existente 

în holul de la etajul I al institutului.   

 

Pentru acces cetățenii vor avea în vedere ca, 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 fizica 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 

Psihiatrie Medico-Legală (secretara) prin folosirea echipamentelor walkie-talkie, dă acces și 

direcționează solicitanții către camera de gardă (unde se va înregistra cererea de examinare) și apoi 

către Laboratorul de Psihiatrie Medico-Legală, urmînd marcajele care indică circuitul destinat acestui 

laborator. 

 

Pacienții care se adresează Laboratorului de psihiatrie medico-legală, vor pătrunde în institut în ordinea 

în care au fost programați, în serii de cîte 2, fiecare putînd avea cîte un insoțitor. Purtarea corectă a 
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măștii de protecție facială  atît de către pacienți/însoțitori cît și de către personalul institutului,  este 

obligatorie în INML.  

În zona de așteptare, respectiv holul din laborator, se va respecta distanța de siguranță de 2m. 

 

După formalitățile de identificare, pacienții vor fi îndrumați către casieria institutului, urmînd circuitul 

special amenajat din holul mare al institutului, pentru a plăti contravaloarea examinării, după care se 

vor întoarce în Laboratorul de Psihiatrie Medico-Legală pentru a fi examinați.  

 

Pacienții vor fi invitați în cabinetele de consultații medico-legale psihiatrice (nr. 1 și nr.2 conform 

programării), unde se va realiza examinarea psihiatrică și evaluarea psihologică.  În cabinetele de 

examinare se vor respecta regulile de distanțare socială (minim 2 m) atît între membrii comisiilor de 

examinare cît și între aceștia și pacient. Între consultații, se va respecta intervalul de siguranță de cel 

puțin 20 de minute între examinări, timp necesar dezinfecției suprafețelor cu soluție pe bază de 

cloramină precum și aerisirii încăperii.  

 

După examinare, pacienții vor fi îndrumați către ieșirea din institut. Laboratorul păstreaza în 

permanență legatura cu poarta de intrare a INML în vederea accesului pacienților care se va autoriza 

de către reprezentantul firmei de pază și protecție și va invita următoarea serie de cite 2 pacienți spre 

a urca în laborator.  

 

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. 

Exista toalete publice separate pentru pacienți dotate cu soluţii dezinfectante şi in care se efectueaza 

curăţire şi dezinfecţie periodica. 

 

Personalul INML care intră în contact cu pacienții (secretara laboratorului, medici, asistenți medicali, 

psihologi, casieră)  va purta obligatoriu echipament de protecție conform protocoalelor INML.  

 

Cetatenii 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. 

 

Toti 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.  

 

Toti 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 maștii faciale atât în spațiile INML 

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

 

Va mulțumim, 

 


