
Recomandări de testare 
 
 
Criterii clinice 
 
Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome:  
- tuse  
- febră  
- scurtarea respirației  
- debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei  
Nota: pentru copiii cu vârstă până la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale 
(vărsături, diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2. 
 
 
Recomandări de prioritizare a testării prin RT-PCR și/sau test rapid antigenic pentru 
SARS-CoV-2 
 

A. Persoane vaccinate împotriva SARS-CoV-2 cu schema completă, precum si cele 
care au trecut prin boala, documentată cu bilet de externare din spital și/sau 
buletinul de analiză cu rezultat pozitiv, dar la care au trecut mai puțin de 180 zile 
de la data primului test pozitiv: 

a. persoane simptomatice conform definiției de caz: test rapid antigenic sau RT-
PCR 

b. persoane simptomatice cu rezultat negativ la testul rapid antigenic efectuat în 
unități sanitare: RT-PCR 
 

B. Persoane nevaccinate împotriva SARS-CoV-2, persoane cu schema de vaccinare 
incompletă, persoane care au trecut prin boală, dar la care au trecut mai mult de 
180 zile de la data primului test pozitiv, persoane care nu au avut niciodată boala  

a. persoane simptomatice: test rapid antigenic  
b. persoane simptomatice cu rezultat negativ la testul rapid antigenic efectuat în 

unități sanitare : RT-PCR 
c. contacți direcți ai cazurilor confirmate, în ziua a 3-a - a 5-a de la contact, inclusiv 

personalul medico-sanitar și auxiliar 
d. alte categorii: 

i.  cu 48 de ore înainte  
1. procedură de transplant – RT-PCR 
2. internare la pacienți cu imunosupresie – RT-PCR/test antigenic 

rapid 
3. radioterapie/chimioterapie/intervenții chirurgicale la pacienți 

oncologici – RT-PCR/test antigenic rapid 
ii. în ziua internării sau cu 24 ore înainte - însoțitorii pacienților copii cu 

diagnosticul de mai sus – test antigenic rapid 
iii. pacienți hemodializați – de 2 ori/lună - RT-PCR/test antigenic rapid 
iv. săptămânal  

1. persoane instituționalizate asimptomatice – test rapid antigenic 
2. personalul de îngrijire din centre rezidențiale – test rapid 

antigenic 
v. gravide carantinate – test rapid antigenic 
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