
                                                                  

Informațiile solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă 
a principiilor legate de drepturile fundamentale. 
 

 
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA RISCULUI DE ÎMBOLNAVIRE CU COVID-19 LA 

PACIENȚII CARE SE PREZINTĂ IN CLINICA MEDIMA HEALTH 
 

 
DATA______/______/2022 

Nume _____________________________ Prenume______________________________________ 

Data nașterii ______/_______/________ 
 
 

Nr.crt Întrebare DA NU NU ȘTIU 

1 
Ați intrat în contact direct* în ultimile 14 zile cu persoane 
diagnosticate cu virusul SARS Cov 2 (COVID 19)? 

   

2 
Aţi intrat în contact direct* în ultimele 14 zile cu persoane care au 
prezentat simptome asociate infecţiei cu virusul SARS - CoV - 2 
(COVID - 19)? 

   

3 
Aţi intrat în contact direct* în ultimele 14 zile cu persoane care au 
stat în izolare/carantină impusă de autorităţi? 

   

4 
V-a fost impusă în ultimele 14 zile izolarea sau carantina la 
domiciliu de către autorităţi? 

   

5 Aţi avut în ultimele 14 zile unul dintre simptomele de mai jos?     

6 ·         febră    

7 ·         tuse    

 8  ·         respiraţie greoaie/dificultăţi în respiraţie    

 9  ·         frisoane    

 10  ·         dureri musculare    

 11  ·         dureri de cap    

12 ·         dureri de gât    

 13  ·         greaţă, diaree, vărsături    

 14  ·         pierdere de gust sau miros    

 

Întrebare DA NU 

SUNTEȚI VACCINAT/Ă COVID 19? 
  

·  Doza 1 la data ______________________________   

·  Doza 2 la data ______________________________   

·  Doza 3 la data ______________________________   

 
 
  



                                                                  

Informațiile solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă 
a principiilor legate de drepturile fundamentale. 
 

 
 
 
 
*Contactul direct este definit ca:  

- Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;  

- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena 
ulterioară a mâinilor);  

- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în 
timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);  

- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o 
durată de minimum 15 minute;  

- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) 
cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;  

- Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui 
pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe 
recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.  

 
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului. 
 

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distanțarea 
fizică NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT. 

    
 
Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile din prezentul chestionar corespund realităţii. 
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită conform legii 
(Ordonanta nr. 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 228 din 20 martie 2020). 
Sunt de acord ca informațiile furnizate pot fi consultate și prelucrate de personalul unității sanitare 
MEDIMA HEALTH SA. 
 

 
 
Temperatura la intrarea în unitatea sanitară ________________ 
 
 
 
 
 
 
Nume și prenume _____________________________                           
 
Semnătură _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


