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NEWSLETTER Nr.13/2020
MOIDIFCĂRI PRIVIND ELIBERAREA CONCEDIILOR MEDICALE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ.
NORMELE de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, au fost completate și modificate de Ordinul 502/2020 în 27.03.2020 și de Ordinul 633/2020 în
16.04.2020, vă prezentăm în cele ce urmează o sinteză a principalelor modificări.
Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli
contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de către direcţia de sănătate publică.
Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraţilor cărora li se interzice continuarea
activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în documentul eliberat de DSP.
Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituționalizată a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea
certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor
aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
Certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data
încetării perioadei stării de urgență, pentru următoarele situații:
a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
e) în caz de carantină;
f) pentru risc maternal;
g) pentru îngrijirea copilului bolnav;
h) pentru asigurații care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară;
i) pentru asigurații cu boli cardiovasculare, tuberculoză, neoplazii și Sida;
j) pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit prevederilor legale, in cazurile care
necesita concediu medical.
Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc
maternal, în perioada stării de urgență, se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv
fără avizul medicului de medicina muncii.
Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se depun de către persoana
asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării
acestora.
Pe perioada stării de urgență, documentele necesare în vederea recuperării sumelor de la FNUASS, precum și certificatele de
concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de
transmitere la distanță.
Indemnizaţiile aferente certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă pot fi solicitate de la Casa de
Sănătate, pe baza actelor justificative în termen de 180 de zile de la data încetării perioadei stării de urgenţă.
Surse de referință:
ORDINELE nr. 502 din 26 martie 2020 si 633 din 16 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
15/2018/1.311/2017.
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RECOMANDĂRI PENTRU LUCRĂTORI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU COVID 19 LA LOCURILE DE MUNCĂ.
Respectând măsurile de prevenire şi protecţie stabilite pentru locul de muncă unde vă desfăşuraţi activitatea, vă protejaţi
sănătatea şi chiar viaţa, atât a propriei persoane, cât şi pe cea a colegilor, a membrilor familiei şi a celor din jur.
Asiguraţi-vă că locul de muncă este curat şi igienic.
 Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele (spre ex: birouri, mese) si obiectele pe care le atingeţi frecvent (spre ex: telefoane,
butoane, tastaturi);
 Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în desfăşurarea activităţii, ale căror suprafeţe pot fi contaminate;
 Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: mănuşi) şi materialele de dezinfectare puse la dispoziţie de către
angajator.
De ce? Contaminarea suprafeţelor reprezintă una dintre căile principale de răspândire a infecției cu COVID-19.
Spălaţi-vă des pe mâini cu apă şi săpun.
 Respectaţi indicaţiile autorităţilor medicale privind modul corect de spălare a mâinilor;
 Spălaţi-vă mâinile după terminarea fiecărei activităţi;
 Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator;
 Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveti mâinile igienizate.
De ce? Spălarea mâinilor îndepărtează virusul şi previne propagarea infecției cu COVID-19.
Respectaţi instrucţiunile angajatorului şi indicaţiile autorităţilor medicale privind igiena respiraţiei.
 Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: măşti) puse la dispoziţie de către angajator, conform instrucţiunilor
primite de la angajator;
 Păstraţi echipamentele de protecţie în stare de curăţenie şi igienă, conform instrucţiunilor primite de la angajator;
 Utilizaţi instalaţiie de exhaustare a aerului, conform instrucţiunilor primite de la angajator;
 Aerisiţi des spaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea (spre ex: birouri, ateliere);
 Acoperiţi-vă nasul şi gura când strănutaţi sau tuşiţi;
 Evitaţi contactul cu persoane care suferă de infecţii respiratorii acute.
De ce? O bună igienă a respiraţiei previne răspândirea infecției cu COVID-19.
Respectaţi regulile stabilite de angajator în vederea evitării sau reducerii frecvenţei interacţiunii între lucrători, precum şi
între lucrători cu alte persoane.
 Respectaţi programul de lucru stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la
locul de muncă;
 Respectaţi modul de organizare al activităţii stabilit de angajator pentru reducerea cât mai mult a contactului între
lucrători sau între aceştia cu alte persoane;
 Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: mănuşi, combinezoane) puse la dispoziţie de către angajator şi păstraţi
curăţenia şi igiena acestora, conform instrucţiunilor primite;
 Păstraţi distanţa faţă de alţi lucrători sau persoane, conform instrucţiunilor angajatorului sau recomandărilor
autorităţilor medicale, inclusiv în vestiare, toalete, săli de duș, locuri de luat masa, mijloacele de transport;
 Evitaţi deplasările de la locul de muncă în alte zone ale întreprinderii/unităţii sau înafara acesteia, dacă acestea nu sunt
absolut necesare;
 Evitaţi să staţionaţi mult timp în zonele în care se află mulţi lucrători sau multe persoane (spre ex: în locurile de fumat,
holuri, locuri de luat masa);
 Evitaţi orice contact fizic cu alţi lucrători sau altă persoane (spre ex: strângerile de mână).
De ce? Locurile aglomerate pot favoriza răspândirea infecției cu COVID-19.
Anunţaţi imediat şefii ierarhici despre orice situaţie legată de noul coronavirus!
Recomandările se vor afișa în locuri vizibile astfel încat să fie informați toți salariații.
Sursa de referinta: www.itmtimis.ro
Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
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