
  

 

Azienda USL Toscana Centro 
DIPARTIMENTO DELLA 

PREVENZIONE 

Unità Funzionale Complessa Igiene 
Pubblica e della Nutrizione Area 

Territoriale Empoli 

 

 

 

 

 

 

Data:_________ 

Practica Nr. _____________ 

 

 
 
 
 
 
 
Doamnei/Domnului______________ 
            Str._____________________ 

      Adresa email___________________ 

 

 

Obiect: Măsuri profilactice împotriva difuzării bolii infecțioase  COVID-19 – 

 COMUNICAȚIE PRESCRIPȚIE pentru respectarea măsurilor de izolare. 

 
Având în vedere recentele dispoziții normative naționale și regionale emise pentru combaterea stării de 

urgență epidemiologică de virus COVID-19 prin adoptarea măsurilor de contrastare și limitare a difuzării 

virusului; 

 
Având în vedere că D.na/Dl.________________________ C.F. ____________________ născut la data de 

____________și domiciliat în ___________________n.________ - localitate_______ - Tel._________ 

rezultă că a avut un contact cu un CAZ PROBABIL/CONFIRMAT de boala infectivă și contagioasă  COVID-

19 (pozitiv la prima analiză și în așteptarea confirmării de către Institutului Superior de Sănătate); 

 

SE PRESCRIE 
 

în privința sa, măsura de carantină până la data de______________2021 (a paisprezecea zi de la data 

contactului apropiat începând de la ultimul contact cu risc din data de_________________) sau până la 

data de ____________2021 (10 zile de la ultimul contact și în prezența testului molecular sau antigenic 

negativ), rerspectând prescrițiile anexate, și cu obligația contextuală de a răspundere la EVENTUALE 

telefonate ale personalului delegat și  de asemenea, de a comunica imediat orice modificare a  condițiilor clinice 

cu apariția simptomelor,  PROPRIULUI  MEDIC CURANT. 

ÎN CAZUL ÎN CARE SIMPTOMELE SUNT ATRIBUITE A COVID, VĂ VOR FI  FURNIZATE 

ALTE PRESCRIPȚII  NECESARE . 

Nerespectarea prescripțiilor stabilite va fi sancționată conform Legii. Datele personale vor fi tratate în baza 

dispozițiilor în vigoare. 
 
 
 
Salutări cordiale 

 
 Responsabil 

Igienă Publică și Nutriție Zona 

Teritorială Empoli 

Dott. FILIDEI PAOLO 

 
 



  

 

 

CARANTINA DOMICILIARĂ 

 
În  eventualitatea unei posibile expuneri  la contagiune cu Coronavirus,  vă comunicăm următoarele 

informații și dispoziții 

 
 

Recomandările la care va trebui să faceți atenție, în baza dispozițiilor în vigoare, sunt următoarele: 
 
 

Respectați  scrupulos următoarele măsuri de igienă: 

• menținerea igienei mâinilor (spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun sau cu soluții alcoolice); 

• igiena căilor respiratorii (strănutați sau tușiți în șervețel de unică folosință și ținând cotul flectat, 

aruncați șervețelul în coșul de gunoi, care va fi inchis imediat după folosință, apoi spălați-vă pe 

mâini); 

• aerisiți des încăperile pentru a favoriza schimbul de aer; 

• folosiți masca chirurgicală; 

• suprafețele și obiectele cu care a intrat în contact pacientul vor fi curățate cu alcool etilic 70% 

(obiectele), apă, detergent comun și hipoclorit de sodiu sau alt dezinfectant pentru curățarea 

ambientului și a suprafețelor. 

• Controlați de  2  ori pe zi,  dimineața și seara,  temperatura  corporală și faceți atenție la eventuala  

apariție a simptomelor  febră,  tuse,  durere de gât,  tulburări de respirație,  dureri musculare, 

diaree, pierderea mirosului, congestie nazală. 

 
În cazul în care prezentați simptomele de mai sus va trebui să chemați IMEDIAT PROPRIUL MEDIC 

CURANT și în eventualitatea unei agravări a condițiilor clinice, în particular a activității respiratorii, se 

recomandă să: 

 
• Evitați să vă deplasați de la domiciliu la ambulatoriu sau spital cu mijloace proprii 

• Contactați propriul medic curant sau chemați 118. 
 
 

Terminată perioada de carantină de 14 zile, sau de 10 zile cu test antigenic sau molecular 

negativ, fără simptome,  veți putea reîncepe să frecventați colectivitatea fără nici o altă comunicare 

din partea Igienei Publice și Nutriție Zona Teritorială Empoli. 

 

 


