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ANUNT IMPORTANT
REFERITOR LA ACORDAREA CONCEDIILOR MEDICALE PERSOANELOR PENTRU
CARE SE INSTITUIE MASURA DE IZOLARE LA DOMICILIU
Categoriile de persoane pentru care se instituie masura de izolare la domiciliu conform
prevederilor Ordinului MS nr. 414/2020 si completat prin Ordinul MS nr.497/2020 :

a) persoane care au calatorit in ultimele 14 zile in localitati din zonele afectate de COVID-19,
altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa (zona galbena);
b) persoane care au intrat in contact direct cu persoanele cu simptome si care au calatorit in zone
cu transmitere comunitara extinsa;
c) persoane care au intrat in contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus
(COVID-19);
d) membri de familie ai unei persoane care se incadreaza in una dintre situatiile de mai sus.

Categoriile de persoane nominalizate se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care îsi
monitorizeaza starea de sanatate. În situatia în care prezinta simptome de boala vor anunta medicul
de familie sau sistemul «112».

Daca la sfârsitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezinta simptome de boala, acestia pot
iesi din izolare fara a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele
mentionate la alin. (3) lit. b) pot iesi din izolarea la domiciliu daca suspiciunea de infectie cu
COVID-19 la persoana simptomatica, cu care a avut contact direct, este infirmata.

Persoanele izolate, care au nevoie de concediu, dupa expirarea celor 14 zile de izolare la
domiciliu, respectiv a 15-a zi, completeaza o declaratie pe proprie raspundere conform modelului de
mai jos, pe care o prezinta medicului de familie pentru eliberarea certificatului de concediu medical.

Nerespectarea masurilor de carantina,respectiv de izolare la domiciliu, precum si furnizarea de
informatii false autoritatilor se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

