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STĂRII DE URGENȚĂ 

 

25 martie 2020 

√ ORDIN nr. 497 din 25 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în 
situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei), publicat în 
Monitorul Oficial cu numărul 247 din data de 25 martie 2020. 

→ direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

 → ordinul intră în vigoare la  25 martie 2020. 

→ Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) din Ordinul nr. 414/2020 se vor izola la 
domiciliu timp de 14 zile, timp în care îşi monitorizează starea de sănătate.  

→ În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie sau sistemul 
«112».  

→ Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia 
pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic).  

→ Persoanele menţionate la alin. (3) lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de 
infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată" 

→Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea 
din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic 
de ieşire din carantină; 

→Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe 
propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

→ La persoanele aflate în carantină instituţionalizată se efectuează un test pentru COVID-19 
numai dacă devin simptomatice. Până la primirea rezultatelor, acestea vor fi izolate 
corespunzător. În cazul în care rezultatul este pozitiv pentru COVID-19, acesta vor fi transportate 
şi izolate în spital. 

 →Ieşirea din carantină instituţionalizată se va face după o perioadă de 14 zile, dacă persoana 
nu a prezentat simptome de boală în decursul carantinării şi este clinic sănătoasă. 


