
Hargita Megye Tanácsa 
  

  
 
   

 
 
RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 
 
 

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Közegészségügyi Országos Intézet 

 

Dr. Victor Sebastian Costache egészségügyi miniszter 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A világjárvány kapcsán a  tesztelési és a kórházi kezelési tevékenységek optimizálásása 

érdekében a következő javaslatokat terjesztjük elő:   

 

Prioritizálási javaslatok a COVID-19 tesztelésére 

Ezek a  javaslatok az Európai Bizottság által kibocsátott dokumentumon alapulnak, szem előt 

tartva az Európai Járványvédelmi Központ (ECDC) tudományos tanácsait. 

Jelenleg Románia preepidemikus szakaszban van, csak importfertőzéseket és szűk körű helyi 

fertőzéseket jegyeztek, egyelőre nincsenek interkommunitáris esetekre vonatkozó 

bizonyítékok. 

Ilyen körülmények között a stratégiában  az esetek gyors kimutatására kell összpontosítani, a 

fertőzések korlátozása érdekében. 

A prioritizálási javaslatok: 

1. Azok a fertőzésgyanús személyek, akik külfödön jártak; 

2. Az igazolt esetek közeli, szoros kontaktjai; 

3. Fertőzésgyanús egészségügyi személyzet;    

4. Akut légúti fertőzésben (SARI) szenvedő, kórházban kezelt betegek, negatív teszttel, 

minden korosztályból és minden kórházból; 

5. Intézményesített fertőzésgyanús személyek.  
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A prioritizálási stratégiát újraértékelik a járvány terjedésének függvényében.     

 Azonnali vizsgálat Javaslat Későbbi vizsgálatok 

Azok a 

fertőzésgyanús 

személyek, akik 

külfödön jártak 

IGEN Pozitív eredmény 

esetén kórházi 

kezelés 

A 12. és 13. napon 

Az igazolt esetek 

szoros kontaktjai 

IGEN Pozitív eredmény 

esetén kórházi 

kezelés 

Az érintkezést 

követő 12. és 13. 

napon 

Fertőzésgyanús 

egészségügyi 

személyzet 

IGEN Pozitív eredmény 

esetén kórházi 

kezelés 

A 12. és 13. napon 

SARI, negatív 

teszttel 

IGEN Pozitív eredmény 

esetén kórházi 

kezelés 

A 12. és 13. napon 

Intézményesített 

fertőzésgyanús 

személyek 

IGEN Pozitív eredmény 

esetén kórházi 

kezelés 

A 12. és 13. napon 

Az igazolt esetek 

tünetmentes 

kontaktjai  

NEM Lakhelyi karantén 14 nappal a tünetek 

megjelenése után  

Tünetmentes 

személyek, akik 

külföldön 

tartózkodtak 

NEM Karantén vagy 

elkülönítés  

14 nappal a tünetek 

megjelenése után 

 

Az igazolt esetek kezelése 
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Javasoljuk a koronavírussal fertőzött személyek otthoni gondozásáról szóló úmutató 

alkalmazását, kiegészítését és érvényesítését az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó 

Fertőző Betegségek Bizottsága által.  

A laboratóriumi visszaigazolások szerint otthoni gondozásban kellene részesülniük a 

tünetmentes vagy a betegség enyhébb formájával diagnosztizált személyeknek 60 éves korig,  

akiknek nincs más betegségük. 

 

Dr. Simona Pârvu 

igazgató 

 


