
Echipament de Protecție Individuală (EPI) - COVID-19 
Ce și când să porți 
 
 
Păstrează o bună igienă a mâinilor tot timpul! 
 
 COVID-19 POZITIV SAU 

SUSPECT 
NON COVID-19 

MEDIUL NON CLINIC Fară echipamet specific Fără echipament specific 
MĂSURI DE PRECAUȚIE LA CONTACT 
• In mediul clinic, la mai mult de doi metri de 
pacient. Ex: vizite de gardă, ambulatoriu 

• De preferat mănusi. 
• De preferat șorț 
impermeabil. 
• De preferat mască 
chirurgicală impermeabilă 

GALBEN 

Fară echipament specific 

MĂSURI DE PRECAUȚIE LA STROPI 
• Rahianestezie 
• Anestezie nervoasă periferică. 
• Anestezie regională. 
• Anestezie locală. 
• Toate liniile (iv, central, arterial).  
• În sala de operații pentru proceduri fară 
generare de aerosoli (AGP) 
• În timpul recuperării mai mult de 20 min 
după AGP  
• Vizite de gardă, ambulatoriu la mai puțin de 
doi metri de pacient. 

 
• Mănuși.* 
• Șorț impermeabil. 
• Mască chirurgicală. 
• De preferat protecție 
oculară. 
• Mănuși chirurgicale pentru 
procedurile sterile. 
 
 
 
 

ORANGE 

 
 
 
 
• Mănuși.* 
• De preferat mască 
chirurgicală impermeabilă 
• De preferat protecție 
oculară 
• De preferat șorț 
impermeabil. 
 
 
 
• Mănuși chirurgicale 
pentru procedurile sterile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERDE 

MĂSURI DE PRECAUȚIE LA AER 
• În zonele de terapie intensivă confirmate 
COVID-19  
• În sala de operație, și cu 20 min. după 
AGP** 
• AGP respiratorii sunt: 

• Intubare, extubatre 
• Mască ventilație 
• Inserări și îndepartari pe căile nazale 
supraglotice  
• Oxigenare nazală cu debit ridicat, 
ventilație non invazivă. 
• Intubare optică flexibilă, bronhoscopie 
• Altele.*** 

• Intervenție AGP- intervenție cu dispozitive 
de mare viteză. Ex: găurirea oaselor, lavaj 
pulsat, ORL. 

 
• Mănuși.*  
• Halat impermeabil cu 
măneci lungi. 
• Mască FFP3 verificată cu 
Fit-check 
• Protecție oculară  
• De preferat 2 perechi de 
mănusi.  
 
 
 
 
• Mănuși chirurgicale pentru 
procedurile sterile 
 

ROȘU 
 
Notă: Nivelul de protecție este incremental: protecția la stropi este de asemenea concepută pentru a preveni transmiterea 
prin contact; protecția la aer de asemenea pentru a preveni transmiterea prin stropi și contact. 
 
*Folosește mănuși sterile numai dacă procedura o cere.   
**Presupunând 2–5 schimburi de aer în acest timp: aerul este 86% curat după 2 și 99% după 5 schimburi de aer – valorile 

normale sunt 10–25 schimburi de aer pe oră in ATI și sala de operații – verifică rezultatele locale. 
***Incluzând: traheostomie, acces în partea frontală a gâtului, aspirație trahee, găurire dentară..  
Alte politici de control ale infecțiilor pot fi aplicate infecțiilor non-COVID-19: consultă echioa ta de control infecții 
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SCENARII OBIȘNUITE  COVID-19 POSITIV SAU SUSPECT  NON COVID-19 

   Inducere 
sau inserție 

În timpul 
procedurii 
(>20 min) 

Îndepărtare 
tub Recuperare  Inducere 

sau inserție 

În timpul 
procedurii 
(>20 min) 

Îndepărtare
tub Recuperare 

Cezariană Categoria 4 cu rahianestezie  Orange Orange N/A Orange  Verde Verde N/A Verde 

 Categoria 1 cu rahianestezie  Orange Orange N/A Orange  Verde Verde N/A Verde 

 
Rahianestezie cu risc de a se 

transforma în anestezie generală (GA) 
 Orange Roșu N/A Orange  Verde Verde N/A Verde 

 Dacă GA este aplicată  Roșu Orange Roșu Orange  Verde Verde Verde Verde 

            

Fractură de col femural Spinală sau fără sedare  Orange Orange N/A Orange  Verde Verde N/A Verde 

            

Pungă-mască-valvă La început, în timpul sau după GA  Roșu Roșu Roșu Orange  Verde Verde Verde Verde 

            

GA+căi nazale supraglotice   Roșu Orange Roșu Orange  Verde Verde Verde Verde 

            

GA + tub trahee   Roșu Orange Roșu Orange  Verde Verde Verde Verde 

            

Deconectarea acidentală a 
circuitului 

Deconectarea aparatului în partea cu 
filtrul viral   Orange     Verde   

 Deconectarea aparatului pe partea 
pacientului   Roșu     Verde   

Inserarea tubului nasogastric   Roșu     Verde    

            

Inserare presiune venoasă 
centrală   Orange     Verde    

            
Operație cu generare de 
aerosoli   Roșu Roșu Roșu Orange  Verde Verde Verde Verde 
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