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Ghid pentru îngrijirea persoanei decedate care a 
fost suspectată sau care a fost confirmată că a 
suferit de Virusul Corona (COVID-19) 
 
 
Principii de bază 
 
Sfaturi concepute în principal, pentru a ajuta persoanele care sunt obligate să 
gestioneze cadavrele persoanelor decedate infectate cu Virusul Corona (COVID-19). 
 
Acest ghid de îndrumare a fost elaborat pentru a asigura că: 
 
• cadavrele acelor persoane care au murit ca urmare a Virusului Corona (COVID-19) 

și familia îndurerată a defunctului sunt tratate cu sensibilitate, demnitate și respect 
• persoanele care lucrează în aceste servicii și persoanele îndoliate sunt protejate 

împotriva infecțiilor 
 

Acest ghid de îndrumare este în curs de revizuire și poate fi actualizat în funcție de 
evoluția situației, după cum este necesar. 

Ce trebuie să știți 

Cei care se ocupă de manipularea cadavrelor ar trebui să fie conștienți de faptul că 
este probabil să existe un risc continuu de infecție cu fluidele corporale și țesuturile, în 
situația în care este identificată o infecție cu Virusul Corona (SARSS-CoV2), fie printr-
un diagnostic clinic, fie printr-o confirmare de laborator. 
 
Măsurile Standard de Precauție pentru Controlul Infecțiilor (SICPs) și Măsurile de 
Precauție bazate pe Transmitere (TBPs) se aplică cadavrelor suspectate sau 
confirmate a fi infectate cu Virusul Corona (SARSS-CoV2). Nu sunt necesare măsuri 
suplimentare de precauție dacă nu se efectuează Proceduri de Generare a Aerosolilor 
(AGPs).  
 
Aceste ghid de orientare se citește împreună cu: 
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• Ghidul de îndrumare al Departamentului de Sănătate și Siguranță în Muncă (HSE) 
Gestionarea riscurilor de infecție în timpul manipulării persoanei decedate, care 
prezintă măsurile standard de precauție privind controlul infecțiilor și măsurile de 
precauție bazate pe transmitere care ar trebui să fie urmate în toate mediile 
profesionale 

• Ghidul de îndrumare al Asociației de Tehnologie a Patologiei Anatomice (AAPT) și 
al Colegiului Regal al Patologilor (RCPath) au luat măsuri de precauție bazate pe 
transmitere: Ghid pentru îngrijirea persoanei decedate în timpul pandemiei COVID-
19 care detaliază echipamentul individual de protecție (PPE) necesar pentru 
Măsurile de Precauție bazate pe Transmitere, care poate fi utilizat de orice 
profesionist implicat în îngrijirea persoanei decedate 

 
Riscul cauzat de persoanele care au decedat în urma unei infecții cu SARS-CoV2 
apare din aerosolii generați în manipularea post-mortem a persoanei decedate. 
Gestionarea acestui pericol va reduce substanțial riscul rezidual, deoarece virusul se 
va degrada rapid atunci când nu este susținut de țesut viu. Prin urmare, nu există nicio 
cerință pentru sacii de cadavre, dar pot exista și alte motive practice pentru utilizarea 
acestora. 
 
Comunitățile, organizațiile și persoanele fizice sunt sfătuite să ia măsuri pentru a 
reduce riscul răspândirii infecției în rândul persoanelor îndoliate care sunt adunate 
pentru a aduce un ultim omagiu, punându-se accent pe protejarea persoanelor 
vulnerabile. Aici sunt incluse: 
 
• limitarea numărului de persoane îndoliate, astfel încât să se poată menține o 

distanță de cel puțin 2 metri (3 pași) între persoane 
• numai următoarele persoane trebuie să fie prezente: 

• membrii din casa persoanei decedate 
• membrii apropiați ai familiei 
• în cazul în care nu participă la funeralii membrii din casa persoanei decedate și 

nici membrii apropiați ai familiei, atunci este posibil ca un număr mic de prieteni 
să participe 

• de asemenea, persoanele îndoliate ar trebui să urmeze sfatul privind distanțarea 
socială atunci când se deplasează la și de la funeralii 

• persoanele care prezintă simptome de Virus Corona (COVID-19) sau care fac parte 
dintr-o gospodărie în care cineva prezintă simptome sau cineva care este vulnerabil 
la infecții grave nu ar trebui să participe la ritualuri sau la adunări religioase 

• persoanele îndoliate nu ar trebui să participe la ritualuri sau practici care îi aduc în 
apropierea cadavrului. Contactul cu cadavrul ar trebui să fie limitat numai la 
persoanele care poartă echipamentul individual de protecție (PPE) și care au fost 
formați în vederea utilizării adecvate a echipamentului individual de protecție (PPE) 

 
Context 

https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg283.htm
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
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Acest ghid de îndrumare va ajuta profesioniștii (medicii legiști, lucrătorii de la morgă, 
patologii și alți medici, directorii de la pompe funebre și personalul acestora), care sunt 
obligați să se ocupe de gestionarea cadavrele persoanelor decedate infectate cu 
Virusul Corona (SARS-CoV2). 
 
Există informații suplimentare pentru: 
 
• lucrătorii din domeniul asistenței medicale (îngrijire secundară și îngrijire primară) 

care intră în contact cu un cadavru care poate fi contagios 
• membrii publicului care identifică un deces în comunitate 
• unitățile de îngrijire de tip rezidență, inclusiv centre de îngrijire și aziluri 
• personalul de urgență care se ocupă de un deces în comunitate 
• comunitățile care se ocupă de un deces 
 

Ghidul de îndrumare include, de asemenea, informații specifice pentru comunitățile 
religioase și pentru public, pentru a le ajuta să ia măsuri în vederea reducerii riscului 
pentru persoanele îndoliate și persoanele îndurerate, în urma unui deces în 
comunitate, indiferent de cauza acestuia. 

Informații generale privind riscul de COVID-19 de la cadavre 

Informații detaliate despre Virusul Corona (COVID-19) și îndrumări pentru o gamă 
variată de instituții care sunt disponibile. Sunt disponibile informații generale pentru 
public. 
 
Risc de transmitere a COVID-19 de la un cadavru infectat 
 
Laboratorul pentru Agenții Patogeni Rari și Importați din cadrul Departamentului de 
Sănătate Publică din Anglia (PHE) a evaluat riscul post-mortem al persoanelor care au 
murit ca urmare a infecției cu Virusul Corona (SARSS-CoV2) și a identificat un risc 
rezidual redus, cu excepția: 
 
• generarea potențială de picături din mișcarea artificială a aerului în timpul îngrijirii 

inițiale a persoanei decedate 
• examinarea post-mortem în cazul în care se utilizează unelte electrice, ceea ce 

reprezintă un risc pentru generarea de aerosoli 
 

Se estimează că virusul viabil ar putea fi prezent până la 48 - 72 de ore pe suprafețe 
de mediu în condiții de „aer de cameră”. Virusul contagios poate persista mai mult timp 
în cadavrele persoanelor decedate, în special în cazul celor păstrate în condiții de 
refrigerare și în funcție de factorii de mai sus, și ar trebui să se ia în considerare 
testarea cazurilor suspecte. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19#secondary-care
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19#public
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19#responders
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-background-information
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
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Datorită consolidării secrețiilor respiratorii și degradării rapide a virusului atunci când nu 
este susținut de țesuturile vii, pericolul rezidual cauzat de scurgerea fluidelor din corp 
nu va prezenta niciun risc. Prin urmare, sacii de cadavre nu sunt considerați ca fiind 
necesari, dar pot fi utilizați din alte motive practice. Punerea unei cârpe sau a unei 
măști deasupra gurii persoanei decedate atunci când o mutați poate ajuta la prevenirea 
eliberării aerosolilor. 
 
Principiile Măsurilor Standard de Precauție pentru Controlul Infecțiilor (SICPs) și al 
Măsurilor de Precauție bazate pe Transmitere (TBPs) continuă să se aplice, pe toată 
perioada în care persoanele decedate rămân în mediul de îngrijire. 
 
Acest lucru se datorează riscului continuu al transmiterii contagioase prin contact, deși 
riscul este, de obicei, mai mic decât în cazul pacienților în viață. În cazul în care 
persoana decedată a fost cunoscută sau suspectată că a fost infectată cu Virusul 
Corona (SARS-CoV2), nu există nicio cerință pentru un sac de cadavre, iar 
vizualizarea, pregătirile din punct de vedere al igienei, pregătirile post-mortem și 
îmbălsămarea sunt permise atunci când sunt întreprinse de profesioniști formați în 
gestionarea cadavrelor persoanelor decedate. 
 
În urma unei evaluări a riscului potențialelor căi de risc post-mortem, Departamentul de 
Sănătate Publică din Anglia (PHE) a elaborat aceste sfaturi în conformitate cu 
principiile din Ghidul de îndrumare al Departamentului de Sănătate și Siguranță în 
Muncă (HSE), pentru riscul de transmitere prin intermediul picăturilor, așa cum sunt 
menționate în Gestionarea riscurilor de infecție în timpul manipulării persoanei 
decedate. 
 
Ghid de îndrumare pentru profesioniștii care se ocupă de cadavre, inclusiv personalul 
mortuar, patologii și directorii de la pompe funebre 
 
Această secțiune a ghidului de îndrumare este destinată profesioniștilor care sunt 
responsabili de gestionarea cadavrelor. 
 
Ghidul de îndrumare al Departamentului de Sănătate și Siguranță în Muncă (HSE) 
Gestionarea riscurilor de infecție în timpul manipulării persoanei decedate oferă 
consiliere cu privire la riscurile de infecție generate de activitățile de muncă implicate în 
manipularea persoanei decedate. Acesta cuprinde: manipularea, depozitarea și 
examinarea în condiții de siguranță a cadavrelor din spitale, morgă și camere post 
mortem. De asemenea, oferă îndrumări pentru cei implicați în slujbele funerare (inclusiv 
îmbălsămători) și exhumări de rămășițe umane. Manipularea persoanelor decedate 
care ar putea fi infectate cu Virusul Corona (SARSS-CoV2) ar trebui să urmeze 
principiile  Măsurilor Standard de Precauție pentru Controlul Infecțiilor (SICPs) și al 
Măsurilor de Precauție bazate pe Transmitere (TBPs) prevăzute în Ghidul de 
îndrumare al Departamentului de Sănătate și Siguranță în uncă (HSE), cu excepția 

https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg283.htm
https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg283.htm
https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg283.htm
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utilizării sacilor de cadavre, care nu sunt necesari, dar pot fi utilizați din alte motive 
practice. 
 
Ghidul Departamentului de Sănătate (2013) Mediu și durabilitate. Memorandum Tehnic 
de Sănătate. 07-01: Gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor medicale, 
împreună cu Ghidul de îndrumare al Departamentului de Sănătate și Siguranță în 
Muncă (HSE), „Gestionarea riscurilor de infecție în timpul manipulării persoanei 
decedate“ oferă detalii privind eliminarea deșeurilor clinice. 
 
Echipamentul Individual de Protecție (PPE) 
 
Ghidul de îndrumare al Asociației de Tehnologie a Patologiei Anatomice (AAPT) și 
Colegiul Regal al Patologilor (RCPath) în consultare cu Departamentul de Sănătate 
Publică din Anglia, au publicat îndrumări privind cerințele PPE (echipament individual 
de protecție) pentru îngrijirea persoanei decedate în timpul pandemiei Virusul Corona 
(COVID-19).  
 
Tabelul de mai jos ar trebui să fie utilizat de către toți profesioniștii care gestionează 
persoane decedate suspectate sau confirmate a fi infectate cu Virusul Corona 
(SARSS-CoV2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precauții pe bază de transmitere pentru Virusul Corona (COVID-19) 
 

Proceduri care nu includ autopsia, inclusiv 
admiterea persoanei decedate, înregistrarea 
persoanei decedate, pregătirea pentru 
vizualizare, eliberarea persoanei decedate 

Proceduri de 
autopsie, inclusiv 
alte proceduri 
invazive 

Mănuși de unică 
folosință 

Da Da 

Șorțuri din plastic de 
unică folosință 

Da Da 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167976/HTM_07-01_Final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167976/HTM_07-01_Final.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
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Proceduri care nu includ autopsia, inclusiv 
admiterea persoanei decedate, înregistrarea 
persoanei decedate, pregătirea pentru 
vizualizare, eliberarea persoanei decedate 

Proceduri de 
autopsie, inclusiv 
alte proceduri 
invazive 

Halate de unică 
folosință 

Nu Da 

Mască chirurgicală 
(FRSM) rezistentă la 
lichide (tip IIR) 

Da Nu 

Dispozitiv respirator 
de filtrare pentru față 
(clasa 3) (FFP3) 

Nu Da 

Dispozitiv de 
Protecție pentru ochi 
de unică folosință 

Da Da 

 
Angajații ar trebui să se asigure că au luat la cunoștință de procedurile angajatorului lor 
cu privire la Echipamentul Individual de Protecție (PPE) și că le folosesc corect. 
Angajații trebuie să îndepărteze orice echipament individual de protecție și 
îmbrăcăminte contaminată atunci când părăsesc o zonă de lucru murdară. Oamenii nu 
ar trebui să intre în zone curate atunci când poartă echipament individual de protecție 
(PPE). 
 
Sunt disponibile instrucțiuni privind echiparea și scoaterea echipamentului individual de 
protecție (PPE), inclusiv afișe și videoclipuri. 
 
Utilizarea adecvată a echipamentului individual de protecție (PPE) poate proteja 
hainele de contaminare, dar personalul ar trebui să se schimbe de la locul de muncă 
înainte de a se deplasa acasă. Echipamentul de lucru trebuie spălat separat, în 
conformitate cu instrucțiunile producătorului. 
 
Instrucțiuni pentru prelucrarea eșantioanelor prelevate de la cadavre 
Dacă sunteți îndrumat de către un medic legist sau de către un patolog pentru a obține 
eșantioane pentru Virusul Corona (SARSS-CoV2) în cadrul testului de diagnostic 
efectuat asupra persoanei decedate, trebuie să fie urmat același proces ca și în cazul 
pacienților în viață. De asemenea, sunt disponibile instrucțiuni detaliate privind 
investigațiile de laborator și cerințele privind eșantioanele pentru diagnosticare iar un 
poster afișează detalii privind prelevarea și ambalarea necesară. Dacă se efectuează 
autopsia, se poate trimite o biopsie pulmonară într-un recipient steril universal fără 
niciun aditiv. În mod ideal, eșantionul trebuie să fie proaspăt congelat și trimis cu 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#anchor
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#anchor
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-guidance-for-clinical-diagnostic-laboratories/laboratory-investigations-and-sample-requirements-for-diagnosing-and-monitoring-wn-cov-infection
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-guidance-for-clinical-diagnostic-laboratories/laboratory-investigations-and-sample-requirements-for-diagnosing-and-monitoring-wn-cov-infection
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gheață carbonică, dacă este posibil. Eșantionul NU se pune în formol. Asociația de 
Tehnologie a Patologiei Anatomice (AAPT) și Colegiul Regal al Patologilor (RCPath) au 
elaborat ghiduri de îndrumare privind secțiunile înghețate de histopatologie și aspirația 
efectuată cu acul fin în citologie în timpul focarelor de boli infecțioase. 
Gestionarea curățeniei și a deșeurilor 
Consiliere privind curățarea și dezinfectarea este disponibilă în Ghidul de îndrumare al 
Departamentului de Sănătate și Siguranță în Muncă (HSE) Gestionarea riscurilor de 
infecție în timpul manipulării persoanei decedate, cu referire specifică la anexa 3. 
 
Recomandările privind eliminarea deșeurilor sunt disponibile în același ghid de 
îndrumare (a se vedea pagina 20). 
 
Ghid de îndrumare pentru gestionarea deceselor în cazul asistenței secundare 
În cazul în care a avut loc un deces în cadrul asistenței medicale secundare, lucrătorii 
din domeniul asistenței medicale ar trebui să recurgă la prevenirea infecțiilor și la 
îndrumările de control pentru asistența secundară. 
 
A se vedea ghidul de îndrumare pentru echiparea și scoaterea echipamentului 
individual de protecție PPE. 
 
Ghid de îndrumare pentru Medicii de Familie care gestionează un deces în afara unei 
instituții de asistență medicală 
 
Dacă sunteți Medic de Familie și un pacient decedează în afara unei instituții de 
asistență medicală, și este suspect de COVID-19, urmați îndrumările generale pentru 
îngrijirea primară: 
 
• sfătuiți celelalte persoane să nu intre în cameră 
• purtați echipamentul individual de protecție (PPE) în conformitate cu măsurile de 

precauție standard pentru controlul infecțiilor, cum ar fi mănuși, șorț și mască 
chirurgicală rezistentă la fluide 

• mențineți gradul de expunere la minim 
 

Ghid de îndrumare pentru membrii publicului care identifică un deces în afara 
unei instituții de asistență medicală 
 

Dacă sunteți membru al publicului sau membru al familiei și intrați în contact cu o 
persoană decedată care a fost confirmată ca având Virusul Corona (COVID-19) sau 
care a avut simptome ale infecției, încercați să nu intrați în contact direct cu aceasta. 
Deplasați-vă la cel puțin 2 metri distanță sau într-o altă cameră. Vă rugăm să contactați 
Medicul de Familie (dacă Medicul de Familie nu este disponibil, veți fi conectat cu 
Departamentul ”Out of Hours”) sau sunați la 111 pentru sfaturi suplimentare. Dacă 
decesul a fost neașteptat și nu ați fost implicat în sistemul de asistență medicală cu 

https://www.rcpath.org/uploads/assets/936cee34-9f87-4cd8-af326efacc32aa74/RCPath-advice-on-histopathology-frozen-sections-and-cytology-FNA-during-infectious-disease-outbreaks.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/936cee34-9f87-4cd8-af326efacc32aa74/RCPath-advice-on-histopathology-frozen-sections-and-cytology-FNA-during-infectious-disease-outbreaks.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/936cee34-9f87-4cd8-af326efacc32aa74/RCPath-advice-on-histopathology-frozen-sections-and-cytology-FNA-during-infectious-disease-outbreaks.pdf
https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg283.htm
https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg283.htm
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#anchor
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#anchor
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-personal-protective-equipment-ppe
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/covid-19-personal-protective-equipment-ppe
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privire la starea pacientului înainte de deces, vă rugăm să sunați la 999 și să explicați 
situația. 
 
Îndrumările privind gestionarea deșeurilor și a rufelor în cadrul comunității sunt mai jos. 

Îndrumări pentru unitățile de îngrijire de tip rezidență, inclusiv centre de îngrijire și 
aziluri 

În cazul în care un rezident decedează într-un centru de îngrijire de tip rezidențial, și 
este suspect de Virusul Corona (COVID-19): 
 
• asigurați-vă că toți rezidenții se află la o distanță de cel puțin 2 metri (3 pași) sau se 

află într-o altă cameră față de persoana decedată 
• evitați orice contact neesențial cu persoana decedată pentru a reduce la minimum 

riscul de expunere. În cazul în care un membru al personalului trebuie să acorde 
îngrijiri persoanei decedate, aceasta trebuie și fie una minimă, și trebuie să fie 
purtat echipament individual de protecție corespunzător (PPE), așa cum este 
prevăzut în ghidul de îndrumareprivind serviciile de îngrijire rezidențială (mănuși, 
șorț și mască chirurgicală rezistentă la fluide) 

• ar trebui să urmați procedurile obișnuite pentru situația când trebuie să vă ocupați 
de un deces în cadrul instituției dumneavoastră, asigurându-vă că măsurile de 
prevenire și combatere a infecțiilor sunt puse în aplicare, așa cum sunt prezentate 
în Ghidul privindacordarea de îngrijiri în instituțiile de tip rezidențial 

 
Ghid de îndrumare pentru personalul de urgență care se ocupă de un deces în 
comunitate 
 
 A se vedea sfaturile generale pentru personalul de urgență, inclusiv manipularea 
persoanei decedate . 
Sfaturi specificepentru trusturile de ambulanță includ informații despre cerințele privind 
echipamentul individual de protecție (PPE) pentru Procedurile de Generare a 
Aerosolilor (AGPs), cum ar fi intubația și aspirația. 
 
Îndrumări pentru comunitățile care se ocupă de un deces 
 
Există un risc crescut de transmitere a Virusului Corona (COVID-19) în cazul în care 
familiile și comunitățile se reunesc ca rezultat al unui deces al unei persoane dragi, 
indiferent de cauză. Deși se recunoaște importanța acestor ritualuri și adunări, se 
recomandă cu tărie ca acțiunile detaliate în secțiunile următoare să fie întreprinse 
pentru a reduce răspândirea infecției, în special pentru persoanele vulnerabile care 
riscă să dezvolte o infecție severă. Consultați informațiile detaliate despre distanțarea 
socială și protejarea persoanelor în vârstă și a grupurilor vulnerabile. Consultați 
informații suplimentare despre conceptul „extrem de vulnerabil”. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance/covid-19-guidance-on-residential-care-provision.
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance/covid-19-guidance-on-residential-care-provision
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close-contact-with-symptomatic-people-with-potential-2019-ncov
https://www.gov.uk/government/publications/novel-coronavirus-2019-ncov-interim-guidance-for-first-responders/interim-guidance-for-first-responders-and-others-in-close-contact-with-symptomatic-people-with-potential-2019-ncov
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-ambulance-trusts/covid-19-guidance-for-ambulance-trusts#personal-protective-equipment-ppe
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
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Este recunoscut faptul că este posibil ca membrii casei persoanei decedate să fi fost 
deja expuși la virus în cursul bolii precedente. Cu toate acestea, ar trebui luate măsuri 
pentru a reduce la minimum expunerea ulterioară, iar acestea ar trebui aplicate cu 
rigurozitate în cazul persoanelor care nu fac parte din gospodărie și al persoanelor cu 
risc de boală severă care ar intra în contact cu virusul. 
 
Persoanele care organizează funeralii ar trebui să respecte următoarele: 
 
• limitarea numărului de persoane îndoliate care participă la funeralii, astfel încât să 

se poată menține o distanță de cel puțin 2 metri (3 pași) între persoane 
• numai următoarele persoane trebuie să fie prezente: 

• membrii din casa persoanei decedate 
• membrii apropiați ai familiei 
• în cazul în care nu participă la funeralii membrii din casa persoanei decedate și 

nici membri apropiați ai familiei, atunci este posibil ca un număr mic de prieteni 
să participe 

• în nici un moment, persoanele îndoliate nu trebuie să se apropie la mai puțin de 2 
metri una față de cealaltă 

• de asemenea, persoanele îndoliate ar trebui să urmeze sfatul privind distanțarea 
socială atunci când se deplasează la și de la înmormântare 

• persoanele îndoliate ar trebui să evite orice contact direct față în față sau fizic, de 
exemplu, să se îmbrățișeze, cu excepția cazului în care fac parte din aceeași 
gospodărie, adică au trăit deja în aceeași casă unii cu ceilalți 

• persoanele care participă la funeralii trebuie să urmeze instrucțiunile generale 
privind igiena mâinilor și prevenirea răspândirii infecțiilor: 
• spălați-vă pe mâini mai des decât de obicei, timp de 20 de secunde folosind 

săpun și apă fierbinte, în special după tuse, strănut și după ce vă suflați nasul, 
sau după ce vă aflați în zone publice în care alte persoane fac aceste lucruri - 
folosiți dezinfectant de mâini dacă aveți acces numai la acesta și spălați-vă pe 
mâini cu săpun și apă fierbinte cât mai curând posibil 

• pentru a reduce răspândirea germenilor când tușiți sau când strănutați, 
acoperiți gura și nasul cu un șervețel sau cu mâneca (nu cu mâinile) dacă nu 
aveți un șervețel, și aruncați imediat șervețelul, apoi spălați-vă pe mâini sau 
folosiți un gel dezinfectant pentru mâini 

• înainte și după fiecare folosire, curățați și dezinfectați zona în care s-a folosit, 
precum și obiectele și suprafețele atinse frecvent folosind produsele dumneavoastră 
de curățare obișnuite pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane 

• persoanele îndoliate care prezintă simptome de Virus Corona (COVID-19) sau care 
fac parte dintr-o gospodărie cu posibile infecții cu Virus Corona (COVID-19) nu ar 
trebui să participe la reuniuni 

• în multe situații, membrii gospodăriei persoanei decedate vor fi rude apropiate; ei 
pot fi nevoiți să se auto-izoleze în conformitate cu instrucțiunile gospodăriei- atunci 
când funeraliile sunt programate să aibă loc înainte de încheierea perioadei de 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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izolare a gospodăriei (la 14 de zile de la primul caz în gospodărie), persoanele 
îndoliate care se izolează nu ar trebui să intre în contact cu cele care nu se izolează 

• persoanele îndoliate care sunt simptomatice nu ar trebui să participe în nici un caz 
 

Practici care implică un contact apropiat cu cadavrul 
 

Pe cadavru poate fi Virusul Corona (SARS-CoV2), care prezintă un risc mic, dar real de 
transmitere. 
 
Vizualizarea, pregătirile privind igiena, procedurile post mortem și îmbălsămarea sunt 
permise pentru profesioniștii cu experiență în tratarea corpurilor persoanelor decedate, 
dacă sunt respectate măsurile de precauție corespunzătoare, așa cum sunt detaliate în 
ghidurile de îndrumare ale Departamentului de Sănătate și Siguranță în Muncă (HSE) 
și ale Asociației de Tehnologie a Patologiei Anatomice (AAPT) și ale Colegiului Regal 
al Patologilor (RCPath). 
 
Incinerarea este permisă în cazul în care persoana decedată nu are un dispozitiv 
medical care necesită să fie înlăturat. În cazul în care îndepărtarea unui dispozitiv 
medical necesită Proceduri de Generare a Aerosolilor (AGPs), acest lucru va trebui să 
fie convenit cu personalul medical abilitat care se ocupă de persoana decedată. 
 
Din moment ce există un risc mic, dar real de transmitere de la cadavrul defunctului, 
recomandăm cu tărie ca persoanele îndoliate să nu participe la ritualuri sau practici 
care să îi aducă în proximitatea cadavrului unei persoane care a decedat de sau din 
cauza simptomelor de Virus Corona (CCOVID-19) pe durata pandemiei. Având în 
vedere riscul foarte semnificativ pentru persoanele vulnerabile și extrem de vulnerabile 
care intră în contact cu virusul, se recomandă cu tărie să nu aibă contact cu cadavrul. 
Aceasta include spălarea, pregătirea sau îmbrăcarea cadavrului. 
 
Este recunoscut faptul că este posibil ca membrii casei persoanei decedate să fi fost 
deja expuși la virus în cursul bolii la persoana decedată. Cu toate acestea, chiar și în 
aceste cazuri, vă sfătuim să nu mai existe contact cu cadavrul fără purtarea de 
echipament individual de protecție (PPE) adecvat, deoarece poate prezenta riscuri 
suplimentare. Folosirea echipamentului individual de protecție (PPE) în aceste 
circumstanțe ar trebui să se facă numai sub supravegherea unui profesionist format în 
utilizarea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție (PPE). 

Practici care sporesc riscul de răspândire a infecției în comunitate 

Există un risc crescut de răspândire a unei infecții cu Virusul Corona (COVID-19) în 
rândul membrilor familiei și al comunităților care se întâlnesc pentru reuniuni, de 
exemplu, în scop de doliu pentru persoana decedată. Comunitățile sunt sfătuite să ia 
măsuri pentru a reduce riscul de transmitere către persoanele în vârstă și adulții 

https://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg283.pdf
https://www.rcpath.org/uploads/assets/0b7d77fa-b385-4c60-b47dde930477494b/G200-TBPs-Guidance-for-care-of-deceased-during-COVID-19-pandemic.pdf
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vulnerabili din comunitatea lor atunci când planifică funeralii sau alte adunări pentru a 
comemora trecere în neființă a unei persoane dragi. 
 
Așa cum a fost menționat mai sus, în situațiile în care persoana de contact în caz de 
urgență este membru al gospodăriei, care este probabil să fi fost deja expus la virus și 
poate se auto-izolează, ar trebui luate toate măsurile pentru a reduce la minimum 
transmiterea către persoanele îndoliate din afara gospodăriei și către persoanele 
îndoliate care sunt expuse unui risc crescut de boli grave. Acest lucru ar putea necesita 
ca persoanele îndoliate să aducă un ultim omagiu în grupuri mici, iar cei care se auto-
izolează să facă acest lucru după ce ceilalți care nu se auto-izolează au făcut acest 
lucru. Persoanele îndoliate care sunt simptomatice nu ar trebui să participe în nici un 
caz. Persoanele vulnerabile ar trebui să respecte cu strictețe distanțarea socială. 
Persoanele care sunt extrem de vulnerabile nu ar trebui să participe din cauza riscului 
crescut de infectare cu Virusul Corona (COVID-19), care se răspândește printre 
membrii familiei și comunitățile care se reunesc. 
 
Se recomandă cu tărie respectarea următoarelor principii: 

 
• persoanele îndoliate care prezintă simptome de coronavirus (COVID-19) sau care 

fac parte dintr-o gospodărie cu posibile infecții cu Virusul Corona (COVID-19) nu ar 
trebui să participe, deoarece pot infecta și pe alții și ar trebui să se izoleze acasă, 
conform îndrumărilor de rămânere la domiciliu 

• persoanele care fac parte dintr-un grup de risc nu ar trebui să participe la reuniuni și 
ar trebui să practice o distanțare socială, deoarece riscă să ia o infecție de la alți 
membri ai comunității care altfel ar putea părea că se simt bine 

• puteți găsi lista de grupuri vulnerabile și lista de de grupuri extrem de vulnerabile 
care ar trebui să practice măsuri de protecție 

• ar trebui instituite planuri care să permită participarea persoanelor îndoliate de la 
distanță, acolo unde este posibil, acordându-le prioritate persoanelor vulnerabile la 
infecții severe 

• numărul persoanelor îndoliate ar trebui limitat pentru a reduce la minim riscul de 
răspândire prin intermediul persoanelor și pentru a permite o distanță mai mare 
între persoane (de cel puțin 2 metri sau 3 pași unul de celălalt) 

• persoanele îndoliate ar trebui să evite orice contact direct față în față sau fizic, de 
exemplu, să se îmbrățișeze, cu excepția cazului în care fac parte din aceeași 
gospodărie, adică au trăit deja în aceeași casă unii cu ceilalți 

• persoanele îndoliate care participă la funeralii ar trebui să primească indicații cu 
privire la îndrumările privind distanțarea socială și să li se ofere informații despre ce 
trebuie să facă dacă se simt rău 

 
Prevenirea și controlul infecțiilor 
Principiile generale de control al infecțiilor, aplicabile pentru manipularea persoanei 
decedate în comunitate, sunt disponibile la prevenirea și controlul infecției. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidance#handling-dead-bodies
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Gestionarea deșeurilor și a rufelor în cadrul comunității 
Deșeurile personale (de exemplu, șervețele uzate, scutece pentru incontinență urinară 
și alte articole murdare cu lichide corporale) și lavetele de unică folosință pot fi 
depozitate în condiții de siguranță în saci de gunoi de unică folosință, așa cum sunt 
prezentate în ghidul privind curățarea în instituții care nu necesită îngrijire medicală. 
 
Aceste pungi ar trebui introduse într-o altă pungă, legate bine și păstrate separat de 
alte deșeuri. Acestea ar trebui să fie puse deoparte cu cel puțin 72 de ore înainte de a 
fi introdus în coșul de gunoi menajer obișnuit pentru a fi aruncat, în mod normal. 
 
Hainele murdare nu trebuie scuturate pentru a reduce posibilitatea de a dispersa 
virusul în aer. 
 
Spălați rufele după caz, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. 
 
În cazul în care o mașină de spălat nu este disponibilă, rufele pot fi duse la o spălătorie 
publică la 72 de ore de la ultimul contact cu persoana infectată. 
 
Articolele foarte murdare cu fluide corporale, de exemplu vomă, diareea sau articolele 
care nu pot fi spălate, trebuie aruncate cu consimțământul proprietarului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
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