CONSILIUL NAȚIONAL AL CFZRO
Vă recomandă o serie de
măsuri privind activitatea în
cabinetele de fizioterapie,
bazate pe recomandările
formulate de autoritățile
competente

MĂSURI ADMINISTRATIVE
MĂSURI IGIENICO-SANITARE

RECOMANDĂRI PRIVIND ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII DE FIZIOTERAPIE ÎN CABINETELE DE
PRACTICĂ INDEPENDENTĂ ÎN VEDEREA
ADOPTĂRII MĂSURILOR PENTRU PREVENIREA
ȘI LIMITAREA ÎNFECTĂRII CU CORONAVIRUS
SARS COV-2, ÎN CONFORMITATE CU
INFORMAȚIILE PUBLICATE DE AUTORITĂȚILE
COMPETENTE
Până la data de 19.03.2020, autoritățile competente din
România nu au instituit obligația suspendării activității
cabinetelor de practică independentă de fizioterapie.

Vă recomandăm să analizați cu responsabilitate
condițiile de continuare a activității privind furnizarea
serviciilor de fizioterapie în condiții de maximă securitate
atât pentru angajați cât și pentru pacienți.

SURSE:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
MAI-DEPARTAMENTUL PENTRU
STUAȚII DE URGENȚĂ

CENTRU NAȚIONAL DE
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL
BOLILOR TRANSMISIBILE
ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A
SĂNĂTĂȚII

Recomandăm să vă asigurați că pacienții dvs.
și însoțitorii acestora sunt corect informați cu
privire la infecția cu Coronavirus (SARS-CoV-2),
inclusiv cu privire la măsurile de prevenire și
semnele de infectare.
În acest sens,
afișați în sala de
așteptare și în
alte locuri
vizibile (uși de la
intrare, grupuri
sanitare, etc.)
materiale
informative
privind
prevenirea
infecției cu
SARS-CoV-2

Afișe informative se pot descărca de la următorele link-uri:
http://www.dsu.mai.gov.ro/masuri-preventive-coronavirus/
http://www.dsu.mai.gov.ro/recomandari-generale/

Recomandăm să vă asigurați că
personalul, pacienții dumneavoastră și
însoțitorii acestora cunosc și respectă
regulile de igienă respiratorie și a mâinilor.

În acest sens, afișați în sala de așteptare și în alte
locuri vizibile (uși de la intrare, grupuri sanitare, etc.)
materiale informative privind spălarea și
dezinfectarea corectă a mâinilor.

PITCH DECK V 1.0

Puneți la dispoziție soluții de dezinfectat pentru
mâini pe bază de alcool și spații pentru spălat
pe mâini cu apă și săpun pentru personal,
pacienți, însoțitori.

Informații suplimentare:
https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1487-reguli-deurmat-in-igiena-mainilor-pentru-personalul-medical-care-ingrijeste-persoanele-suspecte-sauconfirmate-cu-infectie-cu-noul-coronavirus/file

Afișe informative se pot descărca de la următoarele link-uri:
https://www.facebook.com/OMSRomania/photos/a.149780908426116/3675227872548051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OMSRomania/photos/a.149780908426116/3671997042871134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OMSRomania/photos/a.149780908426116/3698451730225665/?type=3&theater
https://www.facebook.com/departamenturgente/photos/a.435236816637995/1484649951696671/?
type=3&theater

Recomandăm să vă
asigurați că dispuneți de
soluții de dezinfecție și
echipament de protecție
conform recomandărilor
autorităților competente și
asigurați:

✔ Dezinfecții și igienizări periodice ale suprafețelor de lucru (paturi
de tratament, mobilier și echipamente etc.), a spațiilor de tratament
precum și a spațiilor comune (sala de kinetoterapie, sala de
electroterapie, săli de așteptare, vestiare, coridoare, grupuri
sanitare etc.);

1.9 Billion

✔ Aplicarea rolelor de hârtie de unică folosință pe suprafețe care nu
pot fi îndeajuns igienizate.

1.9 Billion

Informații suplimentare:
https://insp.gov.ro/sites/Biocide/public_html/Documente/Bio
cide/Norma_tehnica_din_19_08_2016.pdf

Recomandăm să asigurați o bună
ventilație, pe cât posibil aerisirea naturală
spațiilor de tratament și a spațiilor comune.

Recomandăm să asigurați o distanță de
minimum 1 metru între pacienți/însoțitori/
personal în sala de așteptare și în sala de
fizioterapie, precum și evitarea supraaglomerării
spațiilor de tratament și a spațiilor comune.

Recomandăm
reprogramarea
pacienților care
nu necesită
efectuarea
fizioterapiei în
regim de urgență,
pe cât posibil și:
Dacă nu este posibil triajul pacienților
telefonic, vă recomandăm să afișați materiale
informative la intrarea în cabinetul de practică
independentă pentru a limita accesul
persoanelor care au călătorit în ultimele 14
zile în afara țării, au intrat în contact în
ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate sau
prezintă simptome specifice infectiei cu
Coronavirus.

✔ asigurați trierea pacienților, pe cât posibil, telefonic, punerea la
✔ asigurați trierea pacienților, pe cât posibil, telefonic, punerea la
dispoziția persoanei delegate să răspundă la telefon a unui protocol
dispoziția persoanei delegate să răspundă la telefon a unui protocol
simplu de triere și evaluare a pacienților (de ex: Ați călătorit în
simplu de triere și evaluare a pacienților (de ex: Ați călătorit în ultimele 14
ultimele 14 zile în afara țării și unde?; Ați intrat în contact în ultimele
zile în afara țării și unde?; Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu
14 zile cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecție
persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecție COVID-19);
COVID-19;

✔ stabiliți intervale mari de timp între programările pacienților, pentru a
✔ stabiliți intervale mari de timp între programările pacienților,
asigura dezinfecția și igienizarea cabinetului și dezinfectarea/sterilizarea
pentru a asigura dezinfecția și
corespunzătoare a echipamentelor utilizate și a suprafețelor de lucru, dar
igienizarea cabinetului și dezinfectarea/sterilizarea corespunzătoare
și pentru a evita aglomerarea;
a echipamentelor utilizate și a suprafețelor de lucru, dar și pentru a
evita aglomerarea;
✔ limitați accesul pacienților în spații specifice domeniului fizioterapiei,
dar și a spațiilor comune (vestiare, săli de așteptare, ș.a), care prezintă
✔ limitați accesul pacienților în spații specifice domeniului
evidente simptome respiratorii;
fizioterapiei, dar și a spațiilor comune (vestiare, săli de așteptare, ș.a),
care prezintă evidente simptome respiratorii;
✔ prioritizați accesul la tratament a pacienților aflați în stare acută, dar
care nu au avut contact cu persoane depistate pozitiv cu COVID-19 sau nu
✔ prioritizați accesul la tratament a pacienților aflați în stare acută,
au călătorit în ultimele 14 zile în țări/zone cu transmitere comunitară
dar care nu au avut contact cu persoane depistate pozitiv cu COVIDextinsă a virusului și care nu prezintă alte patologii cronice asociate;
19 sau nu au călătorit în ultimele 14 zile în țări/zone cu transmitere
comunitară extinsă a virusului și care nu prezintă alte patologii
cronice asociate;

Afișul informativ se pote descărca de la următoarul link:
Format A4 - https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2020/03/INFORMARE-CABINET-A4.pdf
Format A3 - https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2020/03/INFORMARE-CABINET-A3.pdf

Recomandăm folosirea echipamentul de protecție personală necesar
pentru personal și pacienți, după caz (mască, mănuși etc.) conform
recomandărilor autorităților competente.

Informații suplimentare:
https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar/1476utilizarea-rationala-a-ppe-in-contextul-covid-19/file

Oferiți toate explicațiile către pacienți și însoțitori prin utilizarea
unui limbaj comun, pe înțelesul acestora.

Fizioterapeutul trebuie să manifeste răbdare, respect, empatie pentru
fiecare pacient și să se asigure că a transmis informațiile necesare.

Recomandăm izolarea imediată a pacienților suspecți și informarea
direcției de sănătate publică pe raza căruia se desfășoară activitatea
profesională, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea
anchetei epidemiologice.

SITE-URI OFICIALE AUTORITĂȚI

Informați-vă numai din
surse oficiale pentru a fi
la curent cu informațiile
actuale.

STAIACASA

http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/
http://www.dsu.mai.gov.ro/
https://www.cnscbt.ro/
https://www.who.int/en/

SITE-URI DEDICATE INFORMĂRII DESPRE CORONAVIRUL
https://stirioficiale.ro/informatii/
https://fiipregatit.ro/ghiduri/

PAGINI DE FACEBOOK
https://www.facebook.com/MinisterulSanatatii/
https://www.facebook.com/departamenturgente/
https://www.facebook.com/Centrul-National-de-Supravegheresi-Control-al-Bolilor-Transmisibile-106959614104840/
https://www.facebook.com/OMSRomania/

