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PROTOCOL SPECIFIC 

de acces al pacienţilor în Spaţiul laboratorului de medicină legală clinică 

pentru recoltarea la cerere a unei probe de urină pentru toxicologie medico-legală 

 

Accesul pacienţilor care se adresează Laboratorului de medicină legală clinică pentru recoltarea probei 

de urină pentru toxicologie 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 (cortul roșu, instalat la  intrarea B din institut, de la Camera de 

Garda) 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  

 

Dupa efectuarea triajului, cetăţenii solicită informaţii de la persoana cu atribuţii în informare care  

se află la intrare permanent în timpul programului. 

 

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.  

 

In cadrul spaţiilor de la intrare în INML care conduc spre parterul INML 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 insoţitori), prin marcaje 

intercalate; 

- Permiterea accesului în interiorul INML a câte unui singur pacient  

 

Pentru persoanele fizice care doresc efectuarea de analize toxicologice ce implică doar recoltarea 

probei biologice de urină, se procedează în felul următor: 

 

Dupa efectuarea procedurii obligatorie de triaj, prin intermediul agentului de pază şi protecţie, se 

contactează laboratorul de toxicologie care va desemna o asistentă de laborator ce urmează să  coboare 

la camera de gardă pentru  ridicarea probei de urină. 

 

Se asteaptă sosirea asistentei de la toxicologie în holul institutului, preluarea probei urmând să aibă loc 

în camera de gardă, totodată cu întocmirea documentelor. Se va preciza că recoltarea a avut loc 

nesupravegheat, conţinutul probei revenindu-i în responsabilitate celui in cauză. 
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Solicitantul recoltează proba de urină pe răspunderea sa, nesupravegheat, la WC-ul de la parterul 

INML în holul mare de la intrare unde va avea acces după triaj şi după ce solicită accesul în instituţie 

agentului de pază.   

   

In cazul în care proba biologică se va recolta în trusă standard, trusa se va taxa suplimentar. 

 

In cazul în care se doreşte ca buletinul de analiză să fie ridicat de către o altă persoană decât cea care 

a solicitat determinarea toxicologică, se va specifica acest aspect în cererea de analiză cu ocazia 

completării având grijă să se treacă numele , CI si CNP de la persoana care ridică, totodată cu 

semnătura celui în cauză. 

 

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

19 pozitive sau a căror temperatură depăşeşte normele legale admise. Acest fapt se aduce la cunostinţă 

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

 

Toţi cetăţenii sunt rugaţi să aibă în vedere că prezentarea la INML şi 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.  

 

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

INML se efectuează după fiecare pacient dezinfecţie. 

 

De asemenea cetaţenii sunt rugati să respecte măsurile de prevenire şi combatere a bolii prin infectie 

cu coronavirus respectând distanţarea fizică şi purtarea obligatorie a măştii atât în spaţiile INML cât şi 

spaţiul public din faţa INML în asteptarea invitării în INML. 

 

Vă mulţumim, 

 

 

 

 

 


