
ORDIN nr. 874/81/2020
privindinstituireaobligativităţiipurtăriimăştii de protecţie, a triajului epidemiologic  
şidezinfectareaobligatorie a mâinilorpentruprevenireacontaminării  cu virusul SARS-CoV-2 
peduratastării de alertă

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 874 din 22 mai 2020
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  Nr. 81 din 22 mai 2020
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020
Data intrarii in vigoare :22 mai 2020

VăzândReferatul de aprobare al Direcţieigenerale de asistenţămedicalăşisănătatepublică 
din cadrulMinisteruluiSănătăţii nr.NT/2.680/2020 şi al Direcţieigenerale management 
urgenţemedicale din cadrulMinisteruluiAfacerilor Interne nr. 1511710/2020,
avândînvedereprevederileart. 5 alin. (2) lit. d)şiart. 13 din Legea nr. 
55/2020privindunelemăsuripentruprevenireaşicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19, 
precumşiprevederileart.1 din anexa nr.2şiart. 9 din anexa nr. 3laHotărâreaGuvernului nr. 
394/2020privinddeclarareastării de alertăşimăsurile care se 
aplicăpedurataacesteiapentruprevenireaşicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19, 
întemeiulart. 7 alin. (4) dinHotărâreaGuvernului nr. 
144/2010privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiSănătăţiişi al art.7 alin. (5) 
dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2007privindorganizareaşifuncţionareaMinisteruluiAfacerilor Interne, aprobată cu 
modificăriprinLegea nr. 15/2008, cu modificărileşicompletărileulterioare,

ministrulsănătăţiişiministrulafacerilor interne emit următorulordin:

    ART. 1
Peduratastării de alertă, înspaţiilepubliceînchise, spaţiilecomercialeşi la locul de 
muncă se instituieobligativitateapurtăriimăştii de protecţie, încondiţiileşi cu 
respectareaInstrucţiunilorgeneraleprivindmăsurile de igienă, prevăzuteînanexa care face 
parte integrantă din prezentulordin. 

    ART. 2
Peduratastării de alertă se instituieobligativitateainstituţiilorşiautorităţilorpublice, 
operatoriloreconomicişiprofesioniştilor de a organizaactivitateaastfelîncâtsă se asigure 
la intrareaînsediuefectuareatriajului epidemiologic şidezinfectareaobligatorie a 
mâinilor, încondiţiileşi cu respectareaInstrucţiunilorgeneraleprivindmăsurile de igienă, 
prevăzuteînanexă.

    ART. 3
Prezentulordin se publicăînMonitorulOficial al României, Partea I.

                    p. Ministrulsănătăţii,
Romică-Andrei Baciu,
secretar de stat
Ministrulafacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    ANEXA 1

    INSTRUCŢIUNI GENERALE 
privindmăsurile de igienă
    I. Portulmăştii
    1. Obligaţii la nivelulangajatorului/conducătoruluiinstituţiei:
    a) angajatorulvaluamăsuripentruelaborareapropriilorproceduripebazaevaluării de 
riscpentrufiecareangajat, înfuncţie de programul de lucru, 
specificulactivităţiidesfăşurate, structuraorganizatorică, structuraincintei;
    b) medicii de medicinamunciivor face evaluarea de 
riscşivorstabilicondiţiilepurtăriimăştiipentruangajaţi;



    c) responsabilul cu securitateaşisănătateaînmuncăva face 
instruireaangajaţilorînceeacepriveştesecuritateaşisănătateaînmuncă (SSM).

    2. Măsurigenerale:
Mascatrebuiepurtatăînoricespaţiu public închis, spaţiicomerciale, mijloace de transport 
încomunşi la locul de muncă, petoatădurataprezenţeiînacestespaţii. 
Înfuncţie de evaluareariscului, efectuată de medicul de medicinamuncii al unităţii, pot 
existauneleexcepţii, astfel:
    a) angajatulestesingurînbirou; 
    b) persoanasuferă de boli care afecteazăcapacitatea de oxigenare;
    c) persoanadesfăşoarăactivităţifizice intense şi/sauîncondiţii de muncăsolicitante 
(temperaturiridicate, umiditatecrescută etc.);
    d) prezentatorii TV şiinvitaţiiacestora, cu condiţiarespectăriidistanţei de 3 
metriîntrepersoane;
    e) vorbitoriiîn public, înspaţiiinterioare, cu condiţiarespectăriidistanţei de 3 
metriîntreaceştiaşialtepersoane, doarîncazulîn care nu se aflămaimult de 16 
persoaneînincintă;
    f) copiii cu vârstamaimică de 5 ani.

    3. Utilizareacorectăamăştilor: 
    a) Măştilesunteficientedacăsuntfolositeîncombinaţie cu curăţareafrecventă a mâinilor 
cu soluţiepebază de alcoolsau cu apăşisăpun.
    b) Înainte de a punemasca, mâiniletrebuieigienizate (cu soluţiepebază de alcoolsau cu
apăşisăpun). Mascatrebuiesăacopereatâtgura, câtşinasul.
    c) Mascatrebuieschimbată o dată la 4 ore şiori de câteorimasca s-aumezitsau s-a 
deteriorat.
    d) Mascanu se atingeîntimpulpurtării; încazulatingeriimăştii, 
mâiniletrebuieigienizate (cu soluţiepebază de alcoolsau cu apăşisăpun).
    e) Dupăfolosire, masca se aruncăimediat, într-un coş de gunoi, preferabil cu capac, 
urmată de igienizareamâinilor.
    f) Nu se recomandăreutilizareamăştilormedicale.
    g) Încazulapariţieifebrei, tuseişistrănutului, 
purtareamăştiiesterecomandatăînoricecircumstanţă (de exemplu, înspaţiiledeschise, la 
domiciliu). 

    II. Triajul la intrareaîntr-o incintăainstituţiilorşiautorităţilorpublice, 
operatoriloreconomicişiprofesioniştilor
Pentrupersonalulangajat:
    1. La intrareaîntr-un sediusuntobligatoriitriajul epidemiologic 
şidezinfectareamâinilor.
    2. Triajul epidemiologic nu implicăînregistrareadatelor cu caracter personal 
şiconstăîn:
    a) măsurareatemperaturiiprintermometru noncontact (temperaturaînregistrată nu 
trebuiesădepăşească 37,3şC), la care se poateadăugamarja de 
eroareprevăzutăînprospectuldispozitivului;
    b) observareasemnelorşisimptomelorrespiratorii (de tipul: tusefrecventă, 
strănutfrecvent, stare generalămodificată);
    c) încazulîn care temperaturaînregistratădepăşeşte 37,3şC, se 
recomandărepetareamăsurăriitemperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
    d) dacă se constatămenţinereauneitemperaturipeste 37,3şC 
sau/şiprezenţaaltorsimptomerespiratorii, persoanaestetrimisăpentru consult la medicul de 
familie; dacăpersoana:
    (i) seîncadreazăîndefiniţia de caz suspect COVID-19, medicul de 
familieîivarecomandatestarea;
    (ii) nu se încadreazăîndefiniţia de caz suspect COVID-19, medicul de 
familievaorientadiagnosticulcătrealtăafecţiune.

    3. Persoanele cu funcţie de conducere din fiecareunitate (şefii de structură) au 
responsabilitatea de a dispunetriajulobservaţional al angajaţilor din subordineadirectă.



Medicul de medicinamuncii:
    a) areobligaţiamonitorizăriistării de sănătate a angajaţilor;
    b) va face instruireaangajaţilorînceeacepriveşte SSM (securitateaşisănătateaînmuncă);
    c) varealiza o evaluare a risculuipentru a decide dacăsuntşialte zone unde nu 
esteobligatoriemasca. 

Pentrualtepersoanedecâtpersonalulangajat:
    a) Intrareaîntr-o incintăestepermisădoarpentrupersoanele care, în mod rezonabil, au 
motive justificate de a se aflaînaceaincintă.
    b) Încazulîn care estenecesarădoarpredareaunordocumente, colete etc., aceasta se 
varealizaînafaraincintei, direct persoaneicăreiaîisuntdestinate, cu respectareamăsurilor 
de precauţie.
    c) Dacăestenecesarăintrareaînincintă, suntobligatoriitriajul epidemiologic 
şidezinfectareamâinilor.

Triajul epidemiologic nu implicăînregistrareadatelor cu caracter personal şiconstăîn:
    a) măsurareatemperaturiiprintermometru noncontact (temperaturaînregistrată nu 
trebuiesădepăşească 37,3şC);
    b) observareasemnelorşisimptomelorrespiratorii (de tipul: tusefrecventă, 
strănutfrecvent, stare generalămodificată).

Încazulîn care temperaturaînregistratădepăşeşte 37,3şC, se 
recomandărepetareamăsurăriitemperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.
Dacă se constatămenţinereauneitemperaturipeste 37,3şC 
sau/şiprezenţaaltorsimptomerespiratorii, persoanei nu i se permiteaccesulînincintă.
Dacătemperaturaînregistrată nu depăşeşte 37,3şC, iarpersoana nu 
prezintăaltesimptomerespiratorii, i se permiteaccesuldoarînsoţită de către o persoană din
sediuşidupăînregistrareabiroului/camerei/departamentuluiundeva merge.

    -----


