
 

În aplicarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății nr. 874/2020 și al Ministerului 

Afacerilor Interne nr. 81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, 

a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea 

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

 

Vă informăm că ITM Harghita a luat următoarele măsuri preventive  

- programul de lucru cu clienții este stabilit, pe durata stării de alertă, între orele 9 și 13 

- modul de comunicare cu ITM Harghita prin intermediul poștei electronice este în 

continuare recomandat 

o Pentru a facilita transmiterea în format electronic a solicitarilor dvs. ITM Harghita 

vă propune următorul mod de lucru 

 descărcați de pe pagina de internet a ITM – www.itmharghita.ro – 

formularele de care aveți nevoie, daca acestea nu există, trimiteți un e-mail 

de solicitare la itmharghita@itmharghita.ro  

 le completați și semnați – olograf sau electronic – un simplu document 

text/word nefiind suficient pentru a identifica un expeditor 

 scanați cererea și documentele care trebuie să însoțească cererea, conform 

precizărilor din aceasta 

 trimiteți fișierele astfel obținute la adresa de e-mail 

itmharghita@itmharghita.ro  

 pentru solicitările de parole Revisal adresa de e-mail este 

adela.bujac@itmharghita.ro 

 pentru a primi eventualele răspunsuri pe e-mail, vă rugăm să faceți 

precizarea expresă pentru acest lucru, precum și faptul că vă asumați 

răspunderea pentru a primi răspunsul printr-o rețea publică nesecurizată  

De asemenea, recomandăm păstarea distanței de siguranță, dezinfectarea 

mâinilor și portul măștii de protecție. 

Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în 

comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. 

În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista 

unele excepții, stabilite expres în ordinul mai sus menționat. 

Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au 

motive justificate de a se afla în acea incintă. În cazul în care este necesară doar predarea unor 

documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt 

destinate, cu respectarea măsurilor de precauție. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt 

obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor. 

Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în: 

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să 

depășească 37,3ºC); 
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b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare 

generală modificată). 

În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării 

temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus. 

Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome 

respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă. 

Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome 

respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după 

înregistrarea biroului / camerei / departamentului unde va merge. 


