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În condițiile pandemiei COVID-19, persoanele aflate în tratament a
tuberculozei și cele cu afecțiune de tuberculoză în trecut, reprezintă un grup de
risc pentru COVID-19 și trebuie să fie protejate maximal de interacțiune cu
persoane terțe prin carantină la domiciliu și evitarea deplasării în mijloace de
transport

public. Aflarea în carantină la domiciliu

crește expunerea

intradomiciliară a membrilor gospodăriei în caz de lipsă de aderență. Acest fapt
necesită schimbări în prestarea serviciilor medicale și nemedicale oferite de
instituțiile medicale, dar și de către organizațiile neguvernamentale.
Pe de altă parte, în condițiile impuse de situația epidemiologică prin COVID19, prestatorii de servicii trebuie să asigure continuitatea serviciilor în condiții de
siguranță pentru propria sănătate și pentru sănătatea celor din jur.
Organizațiile neguvernamentale antrenate în activități în cadrul Programului
Național de control al tuberculozei își vor continua activitățile prin adaptarea
condițiilor de prestare a serviciilor, coordonarea acestora cu Coordonatorul
Programului Național, Recipientul principal și subrecipientul grantului care îi
finanțează.
Recomandări generale:
1) Personalul care interacționează cu persoane ce se adresează la ONG va
purta echipament de protecție la locul de muncă (măști medicinale tip
respirator N95, FFP 1 sau chirurgicale, mănuși, etc) și vor respecta igiena
și dezinfecția mâinilor.
2) În cazul în care lucrează în același birou două și mai multe persoane, vor
ajusta orarul de muncă în așa fel ca în birou să se afle un singur lucrător.
3) Se va efectua dezinfectarea suprafețelor de lucru la fiecare 2 ore și la
sfârșitul zilei de muncă.
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4) Beneficiarii vor fi admiși în incinta încăperilor ONGului doar cu măști
și/sau vor fi asigurați cu mască pe timpul aflării în încăperile ONGului și
li se va pune la dispoziție dezinfectant pentru mâini la intrarea încăpere.
5) Vizitele beneficiarilor vor fi programate pentru a evita aflarea mai mult
de un beneficiar în birou. Pe coridoare va fi asigurată distanța socială de
1.5-2m.

Activități recomandate Managerului ONG-ului
1) Informarea colaboratorilor ONGului despre infecția cu COVID-19: simptome,
căi de transmitere, măsuri de prevenire (echipament și regulile de utilizare,
substanțe dezinfectante recomandate pentru utilizare, algoritm de adresare
la sistemul medical etc).
2) Estimarea necesarului de echipament de protecție necesar echipei din
activitățile acestora. De ținut cont:
- Respiratoare de tip FFP3 vor fi utilizate de personalul care asigură activități
de screening și DOT, din considerentul 1 respirator pe săptămînă sau pînă la
deteriorarea fizică a acestuia;
- Măști chirurgicale vor fi utilizate de personalul care realizează lucru de
birou, șoferii. Acestea vor fi schimbate o dată la 2 ore. Nici într-un caz nu se
admite utilizarea măștilor din stofă;
- Igiena mîinilor – ONGul va fi asigurat cu săpun și substanțe dezinfectante,
inclusiv în recipiente mici pentru ca personalul să le poată lua cu sine dacă
vor fi nevoiți să viziteze pacienții/beneficiarii la domiciliu;
- Purtarea

mănușilor

pacienții/beneficiarii

medicinale
și

în

schimbarea

timpul

interacționării

acestora

după

cu

fiecare

pacient/beneficiar;
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- Halate de o singură folosință vor fi utilizate de personalul care asigură
activități de screening și DOT, din considerentul 1 halat pe săptămînă sau
pînă la deteriorarea fizică a acestuia.
3) Organizarea ședințelor organizatorice cu interacțiune fizică doar la
necesitate stringentă și coordonarea activităților maximal posibil prin
telefon, e-mail etc.
4) Sistarea oricărui tip de activitate în grup în interiorul sau în afara ONGului și
examinarea posibilităților de organizare a acestora la distanță prin
intermediul tehnologiilor digitale.
5) Ajustarea orarului de lucru al colaboratorilor în vederea micșorării maximal
posibile a timpului de aflare în incinta ONGului.
Activități recomandate Psihologului
1) Activitățile legate de consilierea pacienților, membrilor familiei, aprecierea
riscului de non-aderență etc se vor desfășura la telefon sau prin intermediul
altor mijloace de comunicare digitale disponibile.
2) Evenimentele de informare, comunicare, educare cu interacțiune față în față
vor fi sistate pînă la finalizarea codului roșu.
Activități recomandate Specialistului pe probleme sociale
1) Identificarea problemelor de ordin social se va realiza la telefon prin discuția
cu pacienții, rudele, vecinii, reprezentanții autorităților publice locale și vor
fi adresate la distanță.
2) Rezolvarea problemelor de ordin social va fi asigurată maximal posibil de la
distanță: solicitarea de perfectare a actelor de identitate, solicitarea de
ajutor social/material, etc
3) Va acorda suport pacienților aflați în izolare la domiciliu pentru valorificarea
tichetelor alimentare.
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Activități recomandate personalului care realizează activități de
screening și DOT
1) Monitorizarea ca toți pacienții cu TB în condiții de ambulator să
primească tratamentul neîntrerupt prin comunicarea cu lucrătorii din
asistența medicală primară și centrele comunitare.
2) Asigurarea administrării tratamentului la domiciliu pacienților care nu se
pot deplasa, pacienților aflați în carantină, pacienților vârstnici (mai mult
de 63 ani), pacienților din localitățile fără lucrător medical sau unde
lucrătorii medicali sunt disponibilizați pentru lupta cu infecția COVID-19
cu respectarea regulilor de protecție personală (respirator, halat, mănuși,
dezinfectante, distanța socială etc).
3) În timpul vizitelor de oferire a tratamentului DOT la domiciliu, efectuarea
screeningului la prezența simptomelor sugestive de TB și/sau COVID-19
la pacient și membrii familiei lui.
4) Înregistrarea eventualelor reacții adverse la pacienții cărora le
administrează

tratament

DOT

și

comunicarea

cu

medicul

ftiziopneumolog privind acțiunile de mai departe pentru cuparea lor.
Toți angajații ONGului, în caz de suspecție a infecției cu COVID-19 la
pacienții/beneficiarii monitorizați sau persoanele din anturajul său, vor informa
managerul ONGului cu informarea ulterioară a medicului ftiziopneumolog din
teritoriu.
Pentru perioada situației excepționale vor fi suspendate vizitele de monitorizare.
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