
Izolarea și carantina 
 
 
Izolare – pentru pacienții pozitivi 

- izolat la domiciliu (asimptomatic, forme ușoare de boală) 
o Vaccinați mai mult de 10 zile de la încheierea schemei de vaccinare 

sau între ziua 11-180 de la episod de boală – 7 zile 
o Nevaccinați complet de cel puțin 10 zile sau fără să fi trecut prin 

boală în ultimele 180 de zile – 10 zile 
- monitorizarea la domiciliu se realizează conform ghidului de 

monitorizare 
- evaluarea la centre de evaluare se recomandă doar pacienților cu forme 

ușoare sau medii care au cel puțin 2 factori de risc 
- pacientul va fi declarat vindecat de către medicul de familie în baza 

rezultatelor monitorizării, iar starea de vindecat va fi transmisă prin 
scrisoare medicală către DSP. 

 
 
Carantina – pentru persoanele care sosesc în Romania, precum și pentru 
contacții direcți ai persoanelor confirmate SARS-CoV-2 pozitiv 

- vaccinați, mai mult de 10 zile de la încheierea schemei de vaccinare sau 
între ziua 11-180 de la episod de boala – 5 zile 

- nevaccinați complet de cel puțin 10 zile sau fără să fi trecut prin boală în 
ultimele 180 de zile – 10 zile 
 

 

De prevederile Hotărârii CNSU numărul 2/2022 beneficiază și persoanele care au 

primit deja decizii de carantinare, pentru că durata carantinei instituită prin decizii 

emise anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri se reduce conform termenelor 

prevăzute în HCNSU numărul 2 din 7 ianuarie 2022. 

 

 

IMPORTANT!  
Suspendarea temporară a măsurii de carantină 

 

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de 

naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri 

care nu suportă amânare cum ar fi: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în 

program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de 

identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în 

vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de 

carantină, pe baza documentelor justificative. 
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