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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A ! I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL S!N!T!"II
Nr. 2.282 din 22 octombrie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 156 din 25 octombrie 2021

O R D I N
privind instituirea obligativit"#ii purt"rii m"$tii de protec#ie, 

efectu"rii triajului epidemiologic $i dezinfect"rii mâinilor 
pentru prevenirea contamin"rii cu virusul SARS-CoV-2, pe durata st"rii de alert"

V#zând Referatul de aprobare al Direc$iei generale asisten$# medical#, medicin# de urgen$# %i programe de s#n#tate
public# nr. CAZ 2.564/2021 din cadrul Ministerului S#n#t#$ii %i al Direc$iei generale management urgen$e medicale din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne nr. 1.746.445/2021,

având în vedere:
— dispozi$iile art. 8 din anexa la Hot#rârea Comitetului Na$ional pentru Situa$ii de Urgen$# nr. 91/2021 privind stabilirea

unor m#suri suplimentare în scopul gestion#rii riscului de s#n#tate public# cauzat de num#rul mare de infect#ri cu virusul
SARS-CoV-2;

— prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele m#suri pentru prevenirea %i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modific#rile %i complet#rile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hot#rârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea %i func$ionarea Ministerului S#n#t#$ii,
cu modific#rile %i complet#rile ulterioare, %i al art. 7 alin. (5) din Ordonan$a de urgen$# a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea
%i func$ionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat# cu modific#ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific#rile %i complet#rile
ulterioare,

ministrul s"n"t"#ii, interimar, %i ministrul afacerilor interne emit urm#torul ordin:

Art. 1. — (1) Se instituie obligativitatea purt#rii m#%tii de
protec$ie, astfel încât s# acopere nasul %i gura, în toate spa$iile
publice închise %i deschise, precum %i la locul de munc# %i în
mijloacele de transport în comun.

(2) Se excepteaz# de la m#sura prev#zut# la alin. (1)
urm#toarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârst# mai mic# de 5 ani;
b) persoanele care la locul de munc# sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV %i invita$ii acestora, cu condi$ia respect#rii

distan$ei de 3 metri între persoane;
d) reprezentan$ii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu

condi$ia respect#rii distan$ei de 3 metri între persoane;
e) persoanele care desf#%oar# activit#$i fizice intense %i/sau

în condi$ii de munc# solicitante (temperaturi ridicate, umiditate
crescut# etc.) sau activit#$i sportive.

Art. 2. — Pe durata st#rii de alert# se instituie obligativitatea
institu$iilor %i autorit#$ilor publice, operatorilor economici %i
profesioni%tilor de a organiza activitatea astfel încât s# se

asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic %i

dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condi$iile %i cu

respectarea Instruc$iunilor generale privind m#surile de igien#,

prev#zute în anexa care face parte integrant# din prezentul

ordin.

Art. 3. — La data intr#rii în vigoare a prezentului ordin se

abrog# Ordinul ministrului s#n#t#$ii %i al ministrului afacerilor

interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativit#$ii purt#rii

m#%tii de protec$ie, a triajului epidemiologic %i dezinfectarea

obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contamin#rii cu virusul

SARS-CoV-2 pe durata st#rii de alert#, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 mai 2020, cu

modific#rile %i complet#rile ulterioare.

Art. 4. — Prezentul ordin se public# în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul s#n#t#$ii, interimar,
Cseke Attila Zoltán

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
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I. Portul m"$tii
1. Obliga$ii la nivelul angajatorului/conduc#torului institu$iei:
a) angajatorul dispune m#suri pentru elaborarea propriilor

proceduri pe baza evalu#rii de risc pentru fiecare angajat, în
func$ie de programul de lucru, specificul activit#$ii desf#%urate,
structura organizatoric#, structura incintei;

b) responsabilul cu securitatea %i s#n#tatea în munc# face
instruirea angaja$ilor în ceea ce prive%te securitatea %i s#n#tatea
în munc# (SSM).

2. Utilizarea corect# a m#%tilor:
a) m#%tile sunt eficiente dac# sunt folosite în combina$ie cu

cur#$area frecvent# a mâinilor cu solu$ie pe baz# de alcool sau
cu ap# %i s#pun;

b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu
solu$ie pe baz# de alcool sau cu ap# %i s#pun). Masca trebuie
s# acopere atât gura, cât %i nasul;

c) masca trebuie schimbat# o dat# la 4 ore %i ori de câte ori
masca s-a umezit sau s-a deteriorat;

d) masca nu se atinge în timpul purt#rii; în cazul atingerii
m#%tii, mâinile trebuie igienizate (cu solu$ie pe baz# de alcool
sau cu ap# %i s#pun);

e) dup# folosire, masca se arunc# imediat, într-un co% de
gunoi, preferabil cu capac, urmat# de igienizarea mâinilor;

f) nu se recomand# reutilizarea m#%tilor medicale;
g) în cazul apari$iei febrei, tusei %i str#nutului, purtarea m#%tii

este recomandat# în orice circumstan$# (de exemplu, în spa$iile
deschise, la domiciliu).

II. Triajul la intrarea într-o incint" a institu#iilor $i
autorit"#ilor publice, operatorilor economici $i
profesioni$tilor

A. Pentru personalul angajat:
1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul

epidemiologic %i dezinfectarea mâinilor.
2. Triajul epidemiologic nu implic# înregistrarea datelor cu

caracter personal %i const# în:
a) m#surarea temperaturii prin termometru noncontact

(temperatura înregistrat# nu trebuie s# dep#%easc# 37,3°C), la
care se poate ad#uga marja de eroare prev#zut# în prospectul
dispozitivului;

b) observarea semnelor %i simptomelor respiratorii (de tipul:
tuse frecvent#, str#nut frecvent, stare general# modificat#);

c) în cazul în care temperatura înregistrat# dep#%e%te
37,3°C, se recomand# repetarea m#sur#rii temperaturii, dup# o
perioad# de 2—5 minute de repaus;

d) dac# se constat# men$inerea unei temperaturi peste
37,3°C sau/%i prezen$a altor simptome respiratorii, persoana
este trimis# pentru consult la medicul de familie; dac# persoana:

(i) se încadreaz# în defini$ia de caz suspect COVID-19,
medicul de familie îi va recomanda testarea;

(ii) nu se încadreaz# în defini$ia de caz suspect
COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul
c#tre alt# afec$iune.

3. Persoanele cu func$ie de conducere din fiecare unitate
(%efii de structur#) au responsabilitatea de a dispune triajul
observa$ional al angaja$ilor din subordinea direct#.

B. Medicul de medicina muncii:
a) are obliga$ia monitoriz#rii st#rii de s#n#tate a angaja$ilor;
b) face instruirea angaja$ilor în ceea ce prive%te SSM

(securitatea %i s#n#tatea în munc#).
C. Pentru alte persoane decât personalul angajat:
a) intrarea într-o incint# este permis# doar pentru persoanele

care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea
incint#;

b) în cazul în care este necesar# doar predarea unor
documente, colete etc., aceasta se realizeaz# în afara incintei,
direct persoanei c#reia îi sunt destinate, cu respectarea
m#surilor de precau$ie;

c) dac# este necesar# intrarea în incint#, sunt obligatorii
triajul epidemiologic %i dezinfectarea mâinilor.

D. Triajul epidemiologic nu implic# înregistrarea datelor cu
caracter personal %i const# în:

a) m#surarea temperaturii prin termometru noncontact
(temperatura înregistrat# nu trebuie s# dep#%easc# 37,3°C);

b) observarea semnelor %i simptomelor respiratorii (de tipul:
tuse frecvent#, str#nut frecvent, stare general# modificat#).

În cazul în care temperatura înregistrat# dep#%e%te 37,3°C,
se recomand# repetarea m#sur#rii temperaturii, dup# o
perioad# de 2—5 minute de repaus.

Dac# se constat# men$inerea unei temperaturi peste 37,3°C
sau/%i prezen$a altor simptome respiratorii, persoanei nu i se
permite accesul în incint#.

Dac# temperatura înregistrat# nu dep#%e%te 37,3°C, iar
persoana nu prezint# alte simptome respiratorii, i se permite
accesul doar înso$it# de c#tre o persoan# din sediu %i dup#
înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.

ANEX!

I N S T R U C ! I U N I  G E N E R A L E
privind m"surile de igien"

MINISTERUL S!N!T!"II
Nr. 2.283 din 22 octombrie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 157 din 25 octombrie 2021

O R D I N
privind modificarea Ordinului ministrului s"n"t"#ii $i al ministrului afacerilor interne 

nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în l"ca$ele de cult, distan#a minim" 
de siguran#" $i m"suri sanitare specifice pentru desf"$urarea activit"#ilor religioase

V#zând Referatul de aprobare nr. CAZ 2.568/2021 al Direc$iei generale de asisten$# medical# %i s#n#tate public# din
cadrul Ministerului S#n#t#$ii,

în considerarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele m#suri pentru prevenirea %i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modific#rile %i complet#rile ulterioare,

luând în considerare prevederile Hot#rârii Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea st#rii de alert# pe teritoriul
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum %i stabilirea m#surilor care se aplic# pe durata acesteia pentru
prevenirea %i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific#rile ulterioare,


