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ANEXĂ la Hotarârea CJSU nr.9/29.10.2019 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Teleorman                                                                                           Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman   

Nr.11218/29.10.2019.                                                                                                                                                                            Nr.7561/29.10.2019 

  

                                                                                                                                                                                                         SE APROBA, 

                                                                                                                                                                                                                     PREȘEDINTE CJSU 

                                                                                                                                                                                                    PREFECT 

                                                                                                                                                                                                                DUMITRESCU  FLORINEL 

 

 

PLAN DE MĂSURI  PENTRU  PREVENIREA ȘI COMBATEREA BOLILOR TRANSMISIBILE 

 
1.BAZA  LEGALA: 

 

- Ordin M.S. nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, modificat si 

completat; 

- Ordin M.S. nr.41/2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie și igienă 

- Ordonanta Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor 

- Ordin M.S. nr. 141/2002 privind reorganizarea retelei nationale de supraveghere si control al bolilor transmisibile 

- Ordin M.S. nr. 883/2005 privind aprobarea Metodologiei de alertă precoce şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmsibile 

- HG nr. 589/2007  privind  stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile 

- Ordin M.S. nr. 1466/2008 privind aprobarea circuitului informațional al fișei unice de pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 

preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 

unui stil de viaţă sănătos 
 

2.OBIECTIVE/MĂSURI 

 
Nr. 

crt. 

Boala 

transmisibilă 

 Obiective Măsuri  întreprinse Unități 

sanitare/Instituții  

implicate în aplicare 

Perioada de realizare 

1 BDA  (boala 

diareica acută) 

-Monitorizarea incidenței bolii 
diareice acute în vederea depistării 

în timp util a focarelor/epidemiilor 

de BDA  
 

-Realizarea de acțiuni pentru 

identificarea etiologiei în vederea 
analizării sindromului diareic pe 

tipuri de agenți determinanți  

 
 

 

 
 

1.Raportare către DSP Teleorman, în fiecare zi de luni, pentru săptămâna precedentă 
a  următoarelor date: - cazurile diagnosticate cu BDA în săptămâna precedentă, pe 

grupele de vârstă: sub 1 an, 1-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-64 ani și 65 de ani și peste; 

        - numărul de decese prin BDA înregistrate la copilul sub 1 an. 
 

1. Rapoartare către DSP Teleorman, în fiecare zi de luni, pentru săptămâna 

precedentă a machetelor specifice pe categorii de vârstă; 
2. Completarea Fișei unice de raportare de caz de boală transmisibilă pentru fiecare 

caz de BDA la care s-a determinat etiologia; 

 3. Recoltare de probe biologice pentru diagnosticul etiologic (prelevarea probelor 
biologice se va face înainte de administrarea de antibiotice).  

4. Trimiterea probelor pentru diagnostic de laborator și/sau pentru confirmare, la 

laboratorul de microbiologie al DSP Teleorman. 
 

-medici de familie 
 

 

 
 

-spitale/secții de boli 

infecțioase, respectiv 
unități sanitare altele 

decât cele cu profil de 

boli infecțioase (inclusiv 
private) 

 

 
 

iunie-octombrie , în fiecare zi de 
luni 

 

 
 

iunie-octombrie , în fiecare zi de 

luni 
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-Monitorizarea rezistenței la 

antibiotice a germenilor bacterieni 
  

1.Raportare către DSP Teleorman a numărului de examene microbiologice efectuate 

și etiologiile identificate în săptămâna precedentă. Se vor completa datele minime 
solicitate, pentru fiecare tulpină izolată, în fișierul excel furnizat, odată cu raportarea 

săptămânală. 

 

-laboratoarele de analize 

medicale (publice sau 
private, cu excepția 

laboratorului DSP 

TELEORMAN) 

iunie-octombrie , în fiecare zi de 

luni 
 

  -Determinarea eficienței măsurilor 
de control aplicate 

1. Transmiterea  prin e-mail secțiilor de epidemiologie a bolilor transmisibile din 
cadrul Centrului  Regional de Sănătate Publică (CRSP) Bucuresti  și la CNSCBT a:  

- machetei în format excel, care conține datele raportate în săptămâna precedentă, în 

fiecare zi de marți. 
2. Trimitere  pentru confirmare și teste suplimentare, inclusiv de evaluare a 

rezistenței la antibiotice, pentru o parte din tulpinile izolate de la cazurile de BDA, 

însoțite de fișele de trimitere a tulpinii, către CRSP București sau către INCDMM 
Cantacuzino. 

Direcția  de Sănătate 
Publică Teleorman 

iunie-octombrie, în fiecare zi de 
marți 

2 BOALA LYME Acțiuni de monitorizare a 

incidenței Bolii Lyme  

1. Raportare la DSP Teleorman a cazului posibil/confirmat cu efectuarea anchetei 

epidemiologice a cazului; 
- trimiterea persoanei suspecte de Boala Lyme la cel mai apropiat spital cu secție de 

boli infecțioase, pentru evaluare clinică, investigații paraclinice și tratament; 

2. Raportare la DSP Teleorman a cazului suspect/confirmat conform HG 589/2007; 
 - recoltare și trimitere probe biologice la laborator pentru a fi investigate; 

-medici de familie  

-cabinete medicale de 
specialitate 

 

-spitale (inclusiv private) 

permanent 

Recomandarea de măsuri de 

prevenție generală și de măsuri de 

control al vectorilor în zonele cu 
valori mai mari ale incidenței  

Bolii Lyme 

Declanșarea investigației epidemiologice la cazul posibil/probabil/confirmat în 

primele 48 de ore de la raportarea la DSP. 

Trimiterea probelor biologice, insoțite de buletinul de insoțire, catre CRSP-ul la care 
este arondat. 

Direcția de Sănătate 

Publică Teleorman  

permanent 

Informarea populației cu privire la 
măsurile generale de protejare a 

organismului în cazul staționării în 

scop lucrativ/de agrement în zone 

cunoscute cu populație numeroasă 

de căpușe 

 
 

 

 
 

 

 
Realizarea de măsuri pentru 

controlul integrat al populațiilor de 

căpușe 

MĂSURI DE PROTECŢIE PERSONALĂ ÎMPOTRIVA INFESTĂRII CU 
CĂPUŞE: 

1 Purtarea unor haine dechise la culoare cu pantaloni lungi introduşi în şosete de 

culoare deschisă şi textură mai deasă. 

2 Purtarea unor pantofi sport deschişi la culoare fără orificii sau decupaje; papucii/ 

sandalele sunt excluse.  

3 Utilizarea de repelent prin aplicare pe pielea ce va veni în contact cu zone infestate 
de căpuşe (mâini, braţ–antebraţ) şi utilizarea de repelenţi pe bază de permetrin prin 

pulverizări asupra hainelor (în special pantofi, şosete, pantaloni). 

 4 Tratarea (spălarea şi uscarea cel puţin 1 h cu aer cald/ fierbinte) hainelor folosite 
în teren după activităţi desfăşurate în zone cu potenţial de infestare cu ixodide. 

5.Înlăturarea promptă a căpuşelor în cazul în care sunt găsite pe corp; s.a. 

 
MĂSURI PENTRU CONTROLUL INTEGRAT AL POPULAŢIILOR DE 

CĂPUŞE: 

 1. Managementul habitatelor favorabile căpuşelor - presupune realizarea unor arii 
fără căpuşe în zonele rezidenţiale prin: - Reducerea vegetaţiei înalte (ierburi, 

tufişuri), tunderea gazonului sau a spaţiilor înierbate. - Înlăturarea frunzelor moarte, 

a crengilor căzute şi arderea acestora. - Înlăturarea vegetaţiei din vecinătatea sau de 
pe pereţii caselor. - Astuparea găurilor/crăpăturilor din pereţii caselor.  

2. Managementul animalelor gazdă - presupune următoarele măsuri cu caracter 

general: - Descurajarea prezenţei rozătoarelor (depozitarea corectă a gunoiului 
menajer, depozitarea corectă a proviziilor – inclusiv grâne, fân, etc., folosirea de 

capcane, momeli otrăvite etc) - Descurajarea prezenţei unor animale de pădure 

(căprioare, arici, porci mistreţi, urşi etc.) prin preajma casei. - Aplicarea de 
tratamente cu acaricide adecvate asupra animalelor de companie (câini, pisici etc) şi 

asupra celor domestice (oi, capre, vaci, cai şi păsări de curte). 

 3. Managementul aplicării de acaricide sau Controlul chimic (cu acaricide) a 
populaţiilor de căpuşe - Aplicarea prin pulverizare a unor formulări recomandate de 

acaricide pe zone restrânse şi în microfocare; nu se fac aplicări masive prin 

DSP Teleorman  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Autoritățile  

Administrației Publice  

Locale 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

Sezonul estival 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Permanent 
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pulverizare/stropire din avion sau maşină. - Alegerea în funcţie de situaţie, de la caz 

la caz, a acaricidului şi concentraţiilor cele mai potrivite 

3 BOALA 

MENINGOCOCICĂ 

 

Măsuri pentru depistarea și 
investigarea etiologică a fiecărui 

caz suspect de boala 

meningococică  

Raportare nominală de caz posibil, imediat dupa depistare, telefonic, cu efectuarea 
anchetei epidemiologice a cazului; Fișa unică de raportare, Fișa de supraveghere a 

cazului; 

Furnizorii de servicii 
medicale indiferent de 

forma de organizare, din 

sistem public sau privat 
(cabinetul medical de 

medicina de familie, 

cabinetul medical de 
specialitate din 

ambulatoriu, 

sectia/spitalul de boli 
infectioase, respectiv 

spitalul/sectia de 

pediatrie, laboratorul de 
analize medicale) 

permanent 

Identificarea serogrupurilor 

circulante, în vederea stabilirii 
strategiilor de control prin 

vaccinare 

Raportare nominală de caz posibil: în 24 h de la depistare, telefonic/fax la CRSP 

regional (date minime de caz); Fiecare caz posibil raportat este anchetat în scopul 
depistării link-ului epidemiologic și a identifica contacții în vederea instituirii de 

urgență a chimioprofilaxiei și a evalua potențialul de extindere. 

DSP Teleorman permanent 

Acțiuni de prevenire a manifestării 

epidemice și reducerea impactului 
bolii meningococice 

1. Se vor identifica în cadrul investigațiilor epidemiologice toți contacții de familie: 

- persoanele care au venit în contact cu cazul cu 48 ore anterior debutului 
simptomatologiei vor fi supravegheate clinic timp de 10 zile de la ultima expunere; 

- se va administra chimioprofilaxia la toate persoanele din anturajul familial al 

cazului. 
 2. Se vor identifica toți contacții extrafamiliari ai cazului: - vor institui 

chimioprofilaxia în colectivitatea frecventată de cazul respectiv (dacă este necesară); 
- se vor asigura ca toți contacții de familie și extrafamilie au acces la serviciile de 

ingrijiri medicale;  

- se vor asigura ca tulpina izolată a fost trimisă la Laboratorul Național de Referință 
din INC Cantacuzino; 

 - vor preveni serviciile de sănătate implicate în cazul în care: bolnavul este cetățean 

al altei țări; contacții sunt plecați în altă țară; contacții sunt dispersați în mai multe 
zone. 

medicul de familie, în 

colaborare cu medicul 
infecționist și  

epidemiolog din cadrul 

DSP Teleorman 

permanent 

4. GRIPA, 

INFECŢIILE 

RESPIRATORII 

ACUTE (ARI) ŞI  

INFECŢIILE 

RESPIRATORII 

ACUTE SEVERE 

(SARI) 

1.Monitorizarea morbidităţii şi 

severităţii în vederea recomandării 

de măsuri şi actiuni de sănătate 
publică bazate pe evidenţe.  

2. Monitorizarea circulaţiei şi a 

rezistenţei la antivirale a 
virusurilor gripale umane  

3. Monitorizarea şi investigarea 

etiologică a focarelor, în special a 
celor de colectivitate 

Raportarea statistică a datelor de morbiditate, pe machete specifice și pe categorii de 

vârstă; 

Ancheta epidemiologica a cazului; 
 

Recoltarea de produse patologice pentru diagnosticul de laborator al infecţiilor 

respiratorii virale 
 

Se  va informa periodic populaţia şi media. 

furnizorii de servicii 

medicale (inclusiv 

medicii de familie) 
 

Spitale 

 
 

DSP Teleorman 

în perioada sezonieră (săptămâna 

40 a anului în curs - săptămâna 20 

a anului următor)  

Monitorizarea evoluţiei gripei. 

Cunoaşterea severităţii infecţiei 
gripale în populaţia României. 

1.Vaccinare antigripală în fiecare an a grupelor aflate la risc: persoane cu vârsta 

cuprinsă între 6 luni – 64 ani în evidenţă cu afecţiuni medicale cronice pulmonare, 
cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, 

astm sau cu virusul imunodeficienţei umane.  

2. Copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 59 luni.  
3. Gravide. 

4. Medici, cadre sanitare medii şi personal auxiliar, atât din spitale, cât şi din unităţile 

sanitare ambulatorii, inclusiv salariați ai instituţiilor de ocrotire (copii sau batrâni) şi 
ai unităţilor de bolnavi cronici, care prin natura activităţii vin în contact respirator cu 

pacienţii sau asistaţii. 

Medicii de familie Luna octombrie - noiembrie, 

pentru a obține o eficacitate 
maximă a vaccinului 
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 5.Persoane, adulți şi copii, rezidente în instituţii de ocrotire socială, precum şi 

persoane care acordă asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la domiciliul persoanelor 
la risc înalt. 

6. Persoanele cu vârsta  65 de ani. 

5 HEPATITA 

VIRALĂ ACUTĂ 

TIP A 

 

Identificarea cazurilor de hepatită 

A pentru aprecierea magnitudinii 
bolii  

Raportarea cazurilor de hepatita virală A  pe Fișa Unică de Raportare, completată de 

furnizorul de servicii medicale care a emis suspiciunea de hepatită virală A; 
 Ancheta epidemiologică a cazului; 

furnizorii de servicii 

medicale 

permanent 

Măsuri de prevenire a apariției 

focarelor 

Informarea persoanei care a declarat că a fost în contact cu un caz confirmat HVA 

asupra: modului de transmitere al bolii, simptomatologiei, perioadei de incubație și  
a măsurilor de prevenție. Dacă această persoană devine simptomatică vor fi recoltate 

probe biologice. 

Medicul de familie permanent 

Aplicarea măsurilor de control și 

prevenire 

În urma depistării unui caz de HVA în colectivitate, se vor implementa măsurile 

necesare limitării extinderii cazurilor (triaj epidemiologic, educație medicală, 

dezinfecție) etc. 

Cazul de HVA va fi exclus de la locul de muncă/școală și izolat pentru o perioadă de 

7 zile de la debutul icterului sau 7 zile de la debutul simptomatologiei dacă nu a 
manifestat icter. 

-medicul de 

colectivitate/ medicul 

școlar sub îndrumarea 

DSP Teleorman; 

-medicul de medicina 
muncii 

permanent 

Dezinfecție în grupurile populaționale care trăiesc în condiții sanitare improprii.  

Dezinfecția în focarul de HVA detectat în sectoarele alimentare/salubritate/apă/ 
unități școlare etc. 

 

-rețeaua de asistență 

primară; 
-deținătorii legali ai 

acestor unități. 

permanent 

În  focarele care debutează în comunități la risc, vor fi vaccinați toți contacții din 

grupa de vârstă 1-15 ani, cu o doză de vaccin hepatitic A. 

-DSP Teleorman  

- medicul de familie și 
asistentul medical 

comunitar 

În focare cu minim 2 cazuri 

6 RUJEOLA/ 

RUBEOLA 

Măsuri pentru depistarea imediată 
a oricărui caz posibil de 

rujeolă/rubeolă  

În termen de maxim 48 ore de la anunțarea telefonică a cazului se va realiza 
investigația/ancheta  epidemiologică a cazului posibil  

-furnizorii de servicii 
medicale 

- mediul școlar 

permanent 

Măsuri pentru confirmarea 
cazurilor posibile de 

rujeola/rubeola 

Transportarea la INSP Bucuresti sau la INCDMM Cantacuzino a probele de ser  DSP Teleorman permanent 

Identificarea surselor de infecție  și  

eliminarea transmiterii  bolii 

Verificarea sistematică a antecedentelor vaccinale (conform calendarului) ale tuturor 

contacților. 
Este recomandată vaccinarea catch-up care trebuie realizată în primele 72 de ore 

după contactul cu un caz posibil.  

-medici de familie 

 -asistenți medicali 
comunitari 

-autorități ale 

administrației publice 
locale 

permanent 

7 SCARLATINĂ 

 
 

 

Raportarea cazurilor de scarlatină 

pentru aprecierea magnitudinii 
bolii  

Va fi informată Direcția de Sănătate Publică a Județului Teleorman cu privire la 

focarele de mimim 3 cazuri confirmate/probabile de scarlatină 

Medicul de 

familie/Medicul de 
colectivitate 

- permanent 

Identificarea tulpinilor circulante 

de SGA (fenotip), izolate din 
focarele de scarlatină 

Recoltarea în spital a exsudatului faringian  

 
 

In  Focar se efectuează izolarea pentru cazuri și contacți  

Spitale cu secție de boli 

infecțioase 
 

DSP  Teleorman 

- permanent 

Identificarea focarelor de 
scarlatină în colectivități în scopul 

aplicării măsurilor de control și 

prevenirii epidemiilor 

Ancheta epidemiologică în colectivitate și vor fi implementate măsurile necesare 
(triaj epidemiologic al contacților, dezinfecție, informare părinți cu scrisoare de 

informare furnizată de DSP). 

 
 

 

Conducerea unității de 
învățământ împreună cu 

primaria și medicul de 

familie, sub îndrumarea 
DSP Teleorman; 

unitatea de învățământ 

- permanent 
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Dezinfectia in focarul de scarlatina detectat intr-o unitate de educare a copiilor 

(gradinite, crese, scoli), se efectueaza  cu dezinfectanti uzuali la care bacteria este 
sensibila.  

8. VIRUSUL WEST-

NILE 

Dovedirea prezenței infecției cu 

virus WN la om 

 
Măsuri pentru reducerea 

numărului de persoane înțepate de 

țânțarii - vectori 

Efectuarea anchetei epidemiologice pentru identificarea altor cazuri posibile din 

aceeași localitate, aflate în perioada de incubație a bolii 

 
Măsuri de educație a populației în ceea ce privește autoprotecția și cooperarea la 

programele prevenționale 

 

Medic de familie 

 

 
DSP  

IUNIE – NOIEMBRIE 

 

 
IUNIE – NOIEMBRIE 

Măsuri pentru scăderea riscului  de 

transmitere posttransfuzională a 

infecției cu virusul West Nile la 
om 

Măsuri de securitate a sângelui donat (conform Directivei 2004/33/EC). 

Conform Directivei 2004/33/EC privind securitatea sângelui și produselor din sânge 

donate, se impune restricția de la donare timp de 28 de zile, în zona în care apar 
cazuri umane de infecție West Nile. 

Centrul  Județean de 

Transfuzii  Sangvine  

Teleorman 

IUNIE – NOIEMBRIE 

Stabilirea nivelelor de alertă, 

delimitarea zonelor afectate, 

zonelor la risc și zonelor libere de 
transmitere a virusului  

Analiza riscului privind potențialul de îmbolnăvire la om, cu utilizarea informațiilor 

disponibile survenite prin monitorizarea infecției cu VWN în ciclul natural, la 

populații de păsări sălbatice și domestice și la animale ( în principal la cai )  

Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor 
Teleorman 

IUNIE – NOIEMBRIE 

Acțiuni de protejare a populației  Autoritățile locale  vor intensifica  măsurile de  combatere a  vectorilor, iar aceste 

acțiuni  vor viza  în special zonele cunoscute  a fi  locuri  de  înmulțire  a țânțarilor 
(parcuri, cimitire, lacuri, depozite de anvelope și zonele  unde  staționează TIR-uri) 

precum și toate zonele cu vegetație netoaletată, neîngrijite de pe raza 

comunelor/orașelor/municipiilor 
- Acțiunea de dezinsecție se va efectua cu o firmă specializată DDD și 

trebuie ca  substanțele  chimice  utilizate  pentru  combaterea  vectorilor  

să fie active atât pentru specia Culex pipiens  cât și pentru  specia Aedes 
albopticus; 

Autorități ale 

administrației publice 
locale 

IUNIE – NOIEMBRIE 

9 PEDICULOZA 
 

 

 

Măsuri pentru depistarea cazurilor 

și pentru evitarea apariției de 

focare în colectivitate 

Triaj epidemiologic la început de an școlar și ori de câte ori este nevoie 

Focarele cu 5 sau mai multe cazuri vor fi anunțate în ziua depistării 

Păstrarea igienei corporale, fierberea lenjerie 

Educație sanitară începând de la copiii mici 

-Medicul școlar 

-Medicul de familie 

-Cadre didactice 

Pe tot parcursul anului școlar 

10 ANTRAXUL 

 

 
 

 

Măsuri pentru depistarea cazurilor 

și pentru evitarea răspândirii bolii 

la om 
 

Vor fi întreprinse măsuri specifice pentru efectivele de animale suspecte 

Informarea populației cu privire la măsurile de prevenire ce urmează a fi luate: 

-evitarea contactului cu animalele și produsele de origine animală, precum și 
consumul de carne provenită de la animale care nu a fost corect sacrificate sau nu a 

fost suficient preparată termic. 

 
Efectuarea anchetei epidemiologice și monitorizarea contacților 

 

DSVSA TELEORMAN 

 
 

 

 
Medicul de familie 

 

Când se impune 

Trimiterea probelor recoltate pentru confirmarea cazului la INCDMM Cantacuzino DSP TELEORMAN Când se impune 

 
3. RESPONSABILI 

Instituțiile/persoanele nominalizate in Plan vor lua măsuri și vor răspunde pentru ducerea la îndeplinire a acțiunilor stabilite. 

 

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELEORMAN 

FLORENTINA ANCU 


