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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

This Manual aims to establish standard biosecurity operational procedures for activities carried out within the  

Faculty of Veterinary Medicine by all staff, students and visitors.  

The manual is written in chapters and subchapters that describe how and by changes in facilities, equipment, 

biosecurity procedures, good laboratory practices and good clinical practices are decided, communicated to staff, 

students, stakeholders, implemented, assessed and revised.  

Regulations and responsibilities are as set out below. 

The FMV Biosafety Commission (CB-FMV) is an interdisciplinary professional advisory group of experts, which 

provides recommendations in the field of biosecurity in teaching activities (e.g., practical work, clinical and 

paraclinical activities, and workshops). Members have extensive expertise in the use and / or control of many types 

of biohazardous materials, techniques and procedures. 

The FMV Biosecurity Officer (OBS) is one of the members of the FMV Management Board, appointed by the FMV 

Management Office at the proposal of the FMV Dean. 

The General principles of biosecurity applied in FMV cover regulations related to staff biosecurity (hand hygiene, 

personal protective equipment and street clothes, safety of sharp objects, biosecurity and hygiene in patient care, 

protection of staff who sanitize the premises, consumption of food and beverages), facilities biosecurity (cleaning 

and disinfection of equipment and work surfaces, waste disposal, disinfectants), and break of the transmission cycles 

(risks associated with staff, students, visitors, clients, pets other than patients, identification of risks of transmission 

and contact of pathogens). 

Biosafety of medicines covers rules of procedure and responsibilities related to storage and access, expiry date, 

preparation of medication and return of medicines. 

Biosafety principles applied in clinical activities are elaborated in Biosecurity Standard Operating Procedures (SOP) 

for equines, large ruminants, small ruminants, pigs, birds, dogs, cats and other pets. Each SOP provides rules of 

procedure and responsibilities about protective equipment, hygiene of instruments, equipment and facilities, patient 

hygiene, and biosafety when visiting breeding units (e.g., studs, farms, and animal shelters). 

Biosafety principles applied in food science provides rules of procedure and responsibilities about protective 

equipment, hygiene of instruments, equipment and facilities, bio-waste management, and activities in food industry 

units (e.g., slaughterhouses, meat cutting plants, and meat processing plants).  

Biosafety principles applied in the clinical laboratory of FMV provides rules of procedure and responsibilities about 

protective equipment, hygiene of instruments, equipment and facilities, and bio-waste management. 

Biosafety principles applied to practical anatomy works provides rules of procedure and responsibilities about staff 

biosecurity, hygiene of instruments, equipment and facilities, and management of animals, bio-waste and corpses. 

Biosafety principles applied in the microbiology laboratory provides specific rules of procedure and responsibilities 

about protective equipment, hygiene of facilities, and management of bio-waste. 

Biosecurity principles applied in the necropsy room provides specific rules of procedure and responsibilities about 

protective equipment, hygiene of facilities, and management of bio-waste. 

The biosafety manual provides specific rules of procedure and responsibilities applied in the Didactic Farm 

“Belciugatele”, Emergency Veterinary University Hospital “Prof Alin Bartoiu”, University Center for Experimental 

Medicine, Veterinary Sanitary Circumscriptions, and zoological garden. 

The biosafety manual contains definitions relevant to standard biosecurity operational procedures, forms, dossiers 

and registers used, usable biocides, their spectrum and characteristics of action, biohazards, waste management, 

reportable diseases and biocidal products in product type 4 which are approved on the territory of Romania, and the 
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plan of biosecurity measures for the prevention of SARS ‐ CoV ‐ 2 diseases applied within the Faculty of Veterinary 

Medicine of Bucharest. The revisions are performed by the CB-FMV, whenever necessary, at the request of the 

Biosafety Officer. 
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1. SCOP 

 Prezentul Manual cod POS-BS-FMV are drept scop stabilirea procedurilor operaționale standard de 

biosecuritate pentru activitățile desfășurate în cadrul Facultății de Medicină Veterinară. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

 Se aplica in USAMV București, Facultatea de Medicină Veterinară. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚA 

SR EN ISO 9000:2006  - Sistemul de management al calității.  

      Principii fundamentale si vocabular. 

SR EN ISO 9001:2008  - Sisteme de management al calității. Cerințele organizațiilor. 

PG-01    - Elaborarea si gestionarea procedurilor. 

OIE Terrestrial Manual 2015.  - Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the 

veterinary laboratory and animal facilities. Chapter 1.1.4. 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.04_BIOSA

FETY_BIOSECURITY. pdf 

FMV Liege, Belgia - Biosecurity Standard Operating 

http://www2.fmv.ulg.ac.be/actualites/Biosecurity_Manual_Final_6Jan10.pdf. 

 

4. TERMINOLOGIE; ABREVIERI 

4.1. Terminologie 

 Nu este cazul. 

 

4.2. Abrevieri 

 SMC  - Sistem de management al calității  

 POS  - Proceduri operaționale standard 

 FMV  - Facultatea de Medicină Veterinară 

 USAMV - Universitatea de Știinte Agronomice și Medicină Veterinară din București 

 CB-FMV - Comisia de Biosecuritate a FMV 

 OBS  - Ofițerul de biosecuritate 

 

5. REGULI DE PROCEDURA ȘI RESPONSABILITĂȚI 

5.1. Responsabil de proces  

 Personalul FMV 

http://www2.fmv.ulg.ac.be/actualites/Biosecurity_Manual_Final_6Jan10.pdf
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5.2. Resurse 

 Personal instruit și calificat corespunzător; 

 Existența echipamentelor necesare. 

 

5.3. Reglementări și responsabilități 

 Se derulează după cum se prezintă în continuare. 

 

5.4 Principii generale de biosecuritate aplicate în FMV 

5.4.1. Comisia de Biosecuritate a FMV 

 Comisia de Biosecuritate a FMV (CB-FMV) este un grup profesional interdisciplinar consultativ, care 

vizează biosecuritatea în cadrul activităților de predare (lucrări practice, activități clinice și paraclinice, 

ateliere de lucru etc.) și care furnizează recomandări în domeniul biosecurității structurilor de conducere ale 

FMV. 

 Membrii sunt numiți astfel încât CB-FMV să aibă o expertiză largă în utilizarea și/sau controlul a 

numeroase tipuri de materiale, tehnici și proceduri cu risc biologic. 

 CB-FMV recomandă proceduri de biosecuritate infrastructurilor care operează cu animale vii, cadavre, 

produse de origine animală și probe biologice. 

 CB-FMV definește procedurile care permit evaluarea și gestionarea riscurilor biologice în cadrul 

activităților de predare, evaluarea conformității cu POS-urile de biosecuritate, precum și supravegherea 

utilizării prudente a antibioticelor în vederea reducerii riscului apariției rezistenței la antibiotice în cadrul 

activităților desfășurate la FMV. 

 

5.4.1.1. Misiune 

 Actualizarea POS-urilor în raport cu evoluția cunoștințelor în domeniu și a legislației naționale și 

internaționale 

 

5.4.1.2. Structură 

 Membrii CB-FMV sunt desemnați de Biroul de Conducere al FMV și avizați de Consiliul FMV. 

Președintele CB-FMV este Decanul FMV sau un alt membru al CB-FMV numit de Decanul FMV cu 

funcția de Vice-Președinte CB-FMV. 

o Comisia de biosecuritate funcționează în baza Deciziei Decanului FMV. 
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5.4.1.3. Ședințele CB-FMV 

 Ședințele ordinare ale CB-FMV se organizează la începutul fiecărui semestru școlar, iar ședințele 

extraordinare în orice situație care necesită acest lucru. Recomandările CB-FMV se consemnează în 

procese verbale și se transmit tuturor părților interesate din cadrul FMV. 

 

5.4.2. Ofiţerul de biosecuritate al FMV 

5.4.2.1. Desemnare  

 Ofiţerul de biosecuritate (OBS) al FMV este unul din membrii Biroului de Conducere al FMV. 

 Desemnarea OBS se face de către Biroul de Conducere al FMV la propunerea Decanului FMV și cu avizul 

Consiliul FMV. 

 Ofițerul de biosecuritate titular desemnează un înlocuitor care îi preia îndatoririle şi responsabilităţile ori de 

câte ori acesta este în incapacitatea exercitării atribuțiilor. 

5.4.2.2. Responsabilităţi 

 Monitorizează gestionarea în bune condiții a biosecurităţii şi biosiguranţei din FMV ca reprezentat oficial 

al conducerii FMV. 

 Raportează direct Decanului FMV orice neregulă şi are autoritatea de a opri orice activitate care nu 

respectă măsurile generale și specifice de biosecuritate. 

 Implementează și coordonează procedurile operaționale standard ale FMV în vederea îmbunătățirii 

obiectivelor instituționale legate de biosecuritate. 

 Solicită revizuirea în mod regulat a normelor specifice de biosecuritate. 

 Elaborează un raport anual cu privire la toate elementele relevante ce ar trebui îmbunătățite în FMV în 

domeniul biosecurității. 

 Implementează un program de educație pentru biosecuritate pentru toți membrii FMV.  

 Informează și educă personalul angajat, studenții și alte persoane cu privire la problemele de biosecuritate; 

dezvoltă programe educaționale și de informare cuprinzătoare privind biosecuritatea pe parcursul 

procesului didactic și a activității de cercetare clinică. 

 Coordonează, controlează calitatea și monitorizează furnizarea de educație și formare în domeniul 

biosecurității din FMV, personalului și studenților care lucrează sau au potențial de expunere la agenți 

patogeni biologici. 

 Analizează propunerile de proiecte de cercetare și activitățile care implică utilizarea de materiale cu risc 

biologic și aprobă sau recomandă modificări în vederea reducerii riscurilor biologice. 

 Inspectează spațiile de cercetare și predare pentru respectarea reglementărilor și a liniilor directoare 

referitoare la utilizarea, manipularea și eliminarea potențialelor riscuri biologice. 

 Monitorizează toate activitățile de predare și cercetare ale FMV care implică utilizarea de materiale 

biologice periculoase. 

 Supraveghează orice transfer de agent cu risc biotic către și de la laboratoarele facultății. 
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 Coordonează investigarea tuturor accidentelor de biosecuritate care au loc în FMV și elaborează planuri de 

acțiune corective. 

 Servește ca principală sursă de expertiză pentru FMV în ceea ce privește echipamentele, facilitățile și 

practicile de lucru adecvate pentru protejarea laboratoarelor, a personalului și a mediului împotriva oricărui 

material cu risc biologic. 

 Oferă îndrumare tehnică personalului angrenat în elaborarea proiectelor de cercetare și firmelor sau 

persoanelor fizice angrenate în activități de proiectare și întreținere a echipamentelor și materialelor 

destinate asigurări biosecurității în spațiile FMV. 

 Participă la ședințele diferitelor comisii și grupuri de lucru, cum ar fi CB-FMV și Comisia de etică a FMV; 

participă activ la reuniuni și organizații externe și menține legătura cu omologii din alte instituții similare. 

 Evaluează resursele umane și logistice necesare pentru atingerea obiectivelor menționate mai sus, în 

colaborare cu departamentele relevante ale FMV si USAMV. 

 Îndeplinește sarcini diverse legate de locul de muncă, astfel cum este atribuit. 

 

5.4.3. Norme generale de biosecuritate a personalului în FMV 

5.4.3.1. Igiena mâinilor 

 Igiena mâinilor trebuie făcută în următoarele situații: 

- Înainte și după manipularea fiecărui pacient; 

- După orice contact cu sângele, lichidele corporale, secrețiile, excrețiile și obiectele contaminate, indiferent 

dacă s-au purtat sau nu mănuși; 

- Imediat după îndepărtarea mănușilor; 

- Între diferite proceduri la același pacient, pentru a preveni contaminarea încrucișată a diferitelor locații ale 

corpului; 

- După manipularea probelor sau culturilor de laborator; 

- După curățarea cuștilor, padocurilor, meselor sau oricărei suprafețe contaminate; 

- Înainte de masă, pauze, fumat sau părăsirea locului de muncă la finalul zilei de lucru; 

- Înainte și după utilizarea grupurilor sanitare (toalete); 

 Tehnica recomandată pentru spălarea mâinilor: 

- Se uda mâinile și antebrațele cu apă caldă; 

- Se pun ~3-5 ml (1-2 pompe complete) de săpun în podul palmei; 

- Se freacă puternic fiecare față a mâinilor dincolo de încheietura mâinii timp de 10-30 de secunde, se 

freacă fiecare deget individual și între degete, sub inele și unghii; 

- Se clătesc mâinile sub jet de apă caldă până când toate reziduurile de săpun sunt eliminate; 

- Se usucă mâinile cu un prosop de hârtie de unică folosință sau la uscătorul cu aer cald. 

 Tehnica recomandată pentru utilizarea unui dezinfectant de mâini: 

- Se toarnă o cantitate corespunzătoare de dezinfectant în podul palmei; 

- Se freacă dezinfectantul cu vârful degetelor mâinii opuse, apoi pe întinde pe întreaga mână; 
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- Se repetă procedura cu mâna opusă; 

- Se freacă ambele mâini până se usucă, fără să se clătească. 

 Dacă nu este posibilă spălarea imediată a mâinilor, până la accesul la apă caldă și săpun se pot folosi 

șervețele umede cu alcool sau alte produse de igienizare. 

 Se recomandă personalului și studenților FMV care lucrează direct cu animalele sau care manipulează 

probe biologice să-și mențină unghiile scurte și să nu poarte bijuterii pe degete sau la mâini. 

 Toate leziunile de la nivelul pielii mâinilor și antebrațelor trebuie acoperite cu bandaj rezistent la apă. 

 

5.4.3.2. Igiena echipamentul de protecție individuală și a hainelor de stradă 

 Îmbrăcămintea și încălțămintea de stradă 

Îmbrăcămintea și încălțămintea de stradă (pelerine, jachete, paltoane, ghete, bocanci etc) nu trebuie introdusă / 

depozitată în laboratoare sau în spațiile unde se desfășoară activități clinice. Acestea ar trebui depozitate în 

dulapuri atunci când este posibil. În special în timpul iernii se recomandată schimbarea încălțămintei. 

 Halate, salopete și uniforme pentru lucrări practice / fermă / clinică 

Halatele și salopetele de laborator / clinică / fermă sunt prima barieră de protecție individuală împotriva 

contaminării, dar în cazul riscului crescut de contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge 

sau alte secreții și excreții, acestea ar trebui la rândul lor protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile. Halatele 

și salopetele de laborator trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul 

fiecărei zile. Halatele de laborator ar trebui utilizate numai în laboratoare, nu în activități clinice. 

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în exploatații de animale sau clinica rurală și atunci când 

se vizitează mai multe exploatații de animale trebuie schimbate între proprietăți. 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii. Personalul ar trebui să 

conștientizeze de faptul că luarea uniformelor murdare acasă pentru spălare ar putea transfera agenți patogeni de 

la clinică la domiciliu. Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până 

când sunt introduse în mașina de spălat și spălate separat de alte rufe. Uniformele trebuie spălate la fața locului 

în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în urma activităților clinice. Clinicile mari ar 

trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod separat pentru spălarea uniformelor 

și pentru spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). Uniformele pentru clinică 

trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități (halate 

sterile de unică folosință). Aceste uniforme nu se vor purta în afara blocului operator, în timpul altor proceduri 

sau în timpul manipulării pacienților. 

 Încălțămintea pentru clinică 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care să reducă riscul 

rănirii cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu 

materiale potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale clinicii, 

sunt necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică Acestea ar putea fi necesare personalului 
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atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau padocuri direct pe podea sau dacă aceștia pot 

contamina podeaua (animale cu diaree severă). Încălțămintea special desemnată ar trebui să fie, de asemenea, 

utilizată în jurul grajdurilor pentru cai sau alte animale cunoscute ca purtătoare de agenți infecțioși, cum ar fi 

Salmonella. Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în 

containerele destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci 

de gunoi speciali. 

 Încălțămintea pentru vizite în exploatații de animale 

La efectuarea vizitelor pe teren sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile. Cizmele pot fi implicate în 

transmiterea agenților patogeni de la o fermă la alta și pot fi surse secundare de transmitere a zoonozelor la om. 

Pentru prevenirea acestor evenimente, înainte de a părăsi unitatea vizitată, cizmele se vor curăța cu apă și prin 

periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor contaminante vizibile (noroi, materii fecale, sânge 

și alte materii organice) și decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul 

actului medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu 

sânge sau alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și 

pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public. Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori 

poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în clinică (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul 

în spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) 

mască de protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) ochelari de protecție, 3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 

 

5.4.3.3. Securizarea obiectelor ascuțite 

 Principiile de bază ale siguranței la manipularea obiectelor ascuțite sunt: 
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• Persoana care generează obiectele ascuțite este responsabilă pentru eliminarea lor în condiții de 

siguranță; 

• Obiectele ascuțite nu se dau din mână în mână; 

• Containerele pentru obiecte ascuțite se înlocuiesc când sunt pline (nu se reciclează); 

• Copiii și animalele nu trebuie să aibă acces la containerele pentru obiecte ascuțite; 

• Containerele pentru obiecte ascuțite nu se lasă la dispoziția animalelor. 

În practica medicală veterinară, printre cele mai frecvente accidente sunt prin înțeparea cu acul de seringă, 

consecutivă injecțiilor efectuate necorespunzător. Cea mai mare atenție trebuie acordată reintroducerii acului în 

capacul de protecție. Dacă această manoperă nu este necesară, acele folosite se aruncă direct în recipientul 

pentru obiecte ascuțite, folosindu-se pentru detașarea acului dispozitivul de pe capacul recipientului. Pe cât 

posibil, acele nu trebuie scoase din seringă cu mâna. De asemenea, capacele acelor nu se scot cu ajutorul 

dinților.  

Containerele pentru obiecte ascuțite sunt cele mai sigure și economice modalități de colectare în vederea 

distrugerii acelor, lamelor de bisturiu și altor obiecte ascuțite și ar trebui amplasate în fiecare zonă destinată 

îngrijirii animalelor. Obiectele ascuțite nu trebuie transferate dintr-un container la altul. Dispozitivele de taiere 

a acelor înainte de aruncare nu ar trebui utilizate deoarece cresc riscul de aerosolizare a conținutului, care poate 

fi nociv pentru oameni. 

 

5.4.3.4. Măsuri generale de biosecuritate și igienă la îngrijirea pacienților 

 Biosecuritatea în timpul îngrijirii pacienților  

Îngrijirea animalelor bolnave și procesul educațional de predare la studenți necesită, evident, contacte mult mai 

frecvente, de mai lungă durată și cu mai mulți pacienți decât activitatea medicală veterinară de rutină. Cu toate 

acestea, este important să ne amintim că astfel de contacte pot contribui la transmiterea agenților patogeni 

infecțioși și / sau zoonotici. Din acest motiv, pentru a limita riscul infecțiilor nosocomiale, personalul și 

studenții FMV ar trebui să reducă la minimum contactele cu pacienții (mai ales dacă nu sunt direct responsabili 

de acel pacient).  

Dacă în timpul programului de pregătire clinică studenții efectuează examene sau asistă la proceduri pe mai 

mulți pacienți, ar trebui să se spele și să se dezinfecteze sistematic pe mâini între pacienți, în timp ce 

stetoscoapele și alte echipamente trebuie șterse în mod regulat cu alcool sau dezinfectant de mână. 

Personalul și studenții care vin în contact cu pacienții contagioși suspectați / confirmați trebuie să limiteze 

contactul cu aceștia doar la manoperele esențiale. Când este cazul, pacienții trebuie monitorizați prin observare 

fără contact fizic, dacă este posibil, cu ajutorul camerelor de luat vederi. 

În vederea reducerii diseminării agenților patogeni, personalul și studenții ar trebui, de asemenea, să reducă la 

minimum, ori de câte ori este posibil, deplasările între spațiile de lucru deservite de servicii diferite în cadrul 

clinicilor veterinare. De exemplu, atunci când este posibil, personalul medical și studenții ar trebui să reducă la 

minimum vizitele în secția de chirurgie, iar personalul și studenții repartizați la izolator trebuie să evite 

vizitarea ATI. 

Personalul și studenții trebuie să intre în padocuri / cuști numai atunci când este necesar și ar trebui să evite să 

atingă sau să se joace cu animalele când trec pe lângă ele. 
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Ori de câte ori este posibil, personalul și studenții ar trebui să acceseze zonele cu risc biologic ridicat numai 

după ce au vizitat zonele cu risc biologic minim.  

 Igiena pacientului 
În FMV trebuie să se acorde o importanță sporită condițiilor de cazare oferite pacienților. Igiena regulată a 

cuștilor și padocurilor unde sunt internați pacienții este o activitate de bază care contribuie la reducerea 

semnificativă a presiunii infecțioase. Vasele de adăpare și hrănire trebuie schimbate și curățate în mod regulat. 

Fecalele trebuie evacuate și pardoseala igienizată în timpul cel mai scurt de la defecare. Dacă pacienții au urinat 

în interiorul clădirii, aceasta trebuie eliminată și podeaua curățată și uscată cât mai curând posibil. 

Spațiul cuștilor / padocurilor trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit, fără medicamente sau materiale depozitate 

nejustificat, fără așternut depozitat în afara padocului / cuștii și fără obiectele personale ale studenților sau 

personalului FMV. Personalul și studenții trebuie să ordoneze toate materialele folosite și să evacueze 

corespunzător toate deșeurile, lăsând spațiul de lucru în stare corespunzătoare înainte de părăsirea spațiului. 

 

5.4.3.5. Măsuri generale de protecție a personalului care igienizează spațiile 

La executarea operațiunilor de decontaminare se folosește echipamentul de protecție corespunzător, reprezentat 

de salopetă / halat / sau uniformă de lucru, mască de protecție, vizieră sau ochelari de protecție, completate în 

cazul riscului de stropire cu îmbrăcăminte impermeabilă și cizme.  

Personalul care execută activități de curățenie trebuie să fie instruit, să aibă echipament de protecție adecvat și 

să folosească produsele de curățenie și igienizare în conformitate cu fișa tehnică a produsului. 

La efectuarea curățeniei mecanice / dezinfecției trebuie să se prevină contactul pielii lezionate și mucoaselor cu 

reziduurile de sânge sau alte lichide biologice. Leziunile cutanate trebuie protejate cu un bandaj impermeabil.  

La terminarea dezinfecției operatorul își se scoate echipamentul de protecție și se spală pe mâini. 

 

5.4.3.6. Alte măsuri de biosecuritate și igienă personală 

 Consumul de mâncare și băutură 

Nu sunt permise consumul și depozitarea alimentelor și băuturii în spațiile destinate examinării, tratării sau 

cazării animalelor. Personalului și studenților li se interzice, de asemenea, să mănânce, să bea sau să păstreze 

alimente în zonele în care se operează cu probe biologice, se pregătesc sau depozitează medicamente. Aceasta 

include recepția, holurile, sălile de operații și sălile de examinare. 

Consumul și depozitarea alimentelor și a băuturilor sunt permise în următoarele locuri: 

- restaurant FMV; 

- bucătării de departament; 

- birourile tehnicienilor și clinicienilor; 

- în exteriorul secțiilor clinice. 

În spațiile în care sunt autorizate consumul de alimente și băuturi non-alcoolice se interzice introducerea și 

depozitarea, cazarea sau tratarea animalelor, probelor biologice și medicamentelor. 

Depozitarea de alimente și băuturi nu este permisă în niciun frigider / congelator utilizat pentru depozitarea 

medicamentelor sau a probelor biologice. 
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Cuptoarele cu microunde utilizate în zonele de îngrijire sau laboratoare nu trebuie utilizate pentru încălzirea 

alimentelor pentru oameni. 

 Cantina și magazinul alimentar 

Personalului și studenților li se interzice să poarte îmbrăcămintea de lucru (de exemplu: halat, salopetă, cizme, 

stetoscoape etc.) în restaurantul/cantina și magazinul alimentar din incinta FMV. Personalul 

restaurantului/cantinei trebuie să se asigure că personalul FMV și studenții respectă aceste reguli de igienă. 

Animalele nu sunt permise în restaurant/cantină. 

 

5.4.4. Norme generale de biosecuritate a spațiilor în FMV 

5.4.4.1. Curățarea și dezinfectarea echipamentelor și suprafețelor de lucru 

Curățarea corectă a spațiilor și echipamentelor reduce semnificativ transmiterea agenților patogeni cu risc 

zoonotic. Toate suprafețele și echipamentele de lucru trebuie curățate imediat după ce au fost folosite sau ori 

de câte ori este necesar. 

Suprafețele pe care sunt așezate / examinate / tratate animalele trebuie să fie din materiale impermeabile și 

neporoase, care să poată fi ușor de curățat. Curățarea acestor suprafețe trebuie să preceadă dezinfectarea, 

deoarece materiile organice reduc eficacitatea majorității dezinfectanților. Pe parcursul procesului de curățare a 

suprafețelor, trebuie evitată generarea de praf și aerosoli, deoarece acestea ar putea conține agenți patogeni 

pentru om și animale. Suprafețele uscate ar trebui umectate înaintea măturării. Zonele care trebuie curățate 

trebuie să fie ventilate corespunzător. 

Articolele curate trebuie păstrate separat de cele murdare. La curățarea echipamentelor, cuștilor pentru animale 

(inclusiv articole precum bolurile cu mâncare și jucăriile care au fost în cuști) și suprafețelor trebuie purtate 

mănuși de protecție. Operațiunile de curățare și dezinfectare a echipamentelor trebuie să aibă în vedere 

destinația acestora și recomandările producătorului. Orice echipament care trebuie supus procedurilor de 

sterilizare sau dezinfectare chimică sau termică trebuie mai întâi curățat. Pentru evitarea producerii de stropi și 

aerosoli, la toate obiectele rezistente la apă se recomandă ca etapele de curățare și dezinfecție să fie efectuate 

prin scufundarea în soluția de curățare / dezinfectantă. 

În mod uzual se recomandă spălarea regulată a vaselor de apă și adăpătorilor, dar pentru pacienții cu boli 

infecțioase poate fi luată în considerare și utilizarea recipientelor de unică folosință. Jucăriile sau alte obiecte 

prezente în cuști sau padocuri trebuie aruncate sau curățate și dezinfectate înainte de a fi oferite altui pacient. 

Pentru a asigura eficacitatea, dezinfectanții trebuie folosiți conform instrucțiunilor producătorilor, ținându-se 

cont în special de diluție și timpul de contact. Înaintea returnării materialelor reutilizabile, echipamentelor și 

instrumentarului se va proceda la îndepărtarea părților ascuțite de unică folosință (ace, lame de bisturiu etc), 

care vor fi aruncate în containerele speciale, rezistente la perforare.  

Nu se amestecă rufele murdare cu deșeuri, fân sau alt tip de așternut, obiecte ascuțite sau bucăți anatomice.  

Înaintea returnării la magazie, echipamentele și instrumentarul chirurgical se curăță de materiile organice, se 

spală și decontaminează.  

Înaintea utilizării dezinfectantului se va proceda la îndepărtarea reziduurilor grosiere evitându-se formarea de 

praf sau aerosolizarea, ce ar putea favoriza dispersia patogenilor în mediu.  
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În vederea descompuneri biofilmului de suprafață și îndepărtării reziduurilor de suprafață care împiedică sau 

inhibă procesul de dezinfectare în profunzime, se recomandă curățarea acestor zone cu apă și detergent sau 

săpun. 
Suprafețele curățate cu detergent se vor clăti cu apă din abundență pentru îndepărtarea urmelor de detergenți 

care ar putea să inactiveze dezinfectantul folosit. 

După uscarea completă, suprafețele se tratează cu soluție dezinfectantă preparată conform indicațiilor 

producătorului, care v-a fi lăsată să acționeze cel puțin 15 minute. 

Excesul de dezinfectant se îndepărtează cu apă, prosoape de hârtie curate, mop sau racletă. 

Dezinfectantul trebuie spălat de pe toate suprafețele cuștii / padocului sau lăsat să se usuce o perioadă 

suficientă de timp (conform specificațiilor producătorului) înainte de adăpostirea unui nou pacient. 

Zonele cu utilizare multiplă (spital, săli de examinare, mese de examinare etc.) în care animalele sunt 

examinate sau tratate, trebuie curățate și dezinfectate imediat după utilizare de către personalul și studenții 

responsabili de pacient - indiferent dacă animalul a avut sau nu o boală contagioasă. 

 

5.4.4.2. Eliminarea deșeurilor 

 Biosecuritatea eliminării deșeurilor ascuțite 

Trebuie luate toate precauțiile care se impun pentru a preveni rănirea cu ace, lame de bisturiu și alte obiecte 

ascuțite. Pentru a preveni înțeparea cu ace de seringă, în activitățile clinice se interzice  punerea capacului la 

acele folosite. Personalul și studenții ar trebui să evite îndoirea sau ruperea intenționată a acelor. Obiectele 

ascuțite trebuie aruncate în containere dedicate, rezistente la perforare. Odată umplute, aceste containere 

rezistente la perforare trebuie introduse într-un recipient de 60L de culoare galbenă și eliminate în vederea 

neutralizării. 

 Biosecuritatea eliminării altor deșeuri spitalicești 

Deșeurile cu risc infecțios trebuie aruncate în recipientele prezente în sala în care s-au efectuat acele activități 

medicale veterinare.  

Deșeurile spitalicești de la animalele fără suspiciune de infecție cu patogeni zoonotici sau infecțioși ar trebui 

aruncate în pungile pentru deșeuri curente. 

Deșeurile spitalicești de la animalele suspectate de a fi infectate cu un agent zoonotic sau un agent patogen 

extrem de infecțios trebuie aruncate în containerele speciale, de culoare galbenă. 

Toate deșeurile generate în izolatoare trebuie aruncate în containerele galbene. Probele biologice colectate de la 

pacienții potențial contagioși trebuie să fie sigilate în pungi de plastic rezistente la apă (ambalaj dublu) și 

etichetate cu informațiile și riscurile corespunzătoare, înainte de a fi transmise laboratoarelor de diagnostic. 

Trebuie evitată contaminarea exteriorului pungi de plastic în care s-au ambalat probele biologice cu risc 

biologic ridicat. 

Bandajele utilizate la răni infectate cu bacterii rezistente la multe medicamente (de exemplu MRSA) trebuie 

eliminate în condiții de biosecuritate sporită, iar bandajarea pacienților cu răni infectate cu aceste bacterii 

trebuie efectuată în spații slab circulate, care pot fi curățate și dezinfectate ușor.  

Probele biologice sau orice altă piesă anatomică (pene, picioare, schelet etc.) nu au voie să iasă din spital decât 

în scop medical sau pentru a fi distruse. 
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5.4.4.3. Dezinfectante 

 Utilizarea dezinfectantelor  

Se face în acord cu recomandările producătorului și numai pentru scopul specificat pe etichetă. Atunci când este 

probabil sau necesar contactul cu pielea sau alte țesuturi sunt utilizate alcoolul sanitar, betadina și soluțiile de 

clorhexidină. Alți dezinfectanți, cum ar fi hipocloritul (înălbitor), fenolii, compușii de amoniu cuaternar, 

peroxidul de hidrogen sau aldehidele se aplică numai pe suprafețe, echipamente sau instalații. 

Dezinfectantele sunt eficiente atunci când se aplică pe suprafețe curate și neporoase. Unele materiale precum 

lemnul brut și noroiul nu pot fi dezinfectate sau decontaminate prin proceduri de rutină. În plus, suprafețele 

neporoase care sunt prăfuite, cu noroi, cu pete de ulei, biofilme și alte materiale biologice  nu se vor 

decontaminata în mod eficient. 

 Dezinfectoare pentru încălţăminte 

Soluțiile pentru dezinfectoarele de încălțăminte trebuie schimbate de către studenți, tehnicieni sau medici 

veterinari în fiecare dimineață sau ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie. 

Tăvile / covorașele trebuie reumplute de către oricine observă că sunt uscate sau au un volum redus de 

dezinfectant; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zona de acces (personal și 

studenți). 

Personalul și studenții sunt obligați să utilizeze tăvile / covorașele pentru picioare, respectiv protecțiile de unică 

folosință pentru încălțăminte,  când acestea sunt prezente în drumul lor spre locul de lucru. 

Covorașele pentru picioare nu necesită imersarea completă a picioarelor, deoarece sunt concepute pentru a 

dezinfecta tălpile și părțile laterale ale pantofilor. Cu toate acestea, bombeul și părțile laterale ale încălțămintei 

sunt în mod obișnuit udate și din acest motiv se recomandă utilizarea de încălțăminte impermeabilă. 

 Dezinfecția instrumentarului și echipamentelor 

Pentru a reduce riscul de transmitere a agenților patogeni, tot instrumentarul și echipamentele trebuie curățate și 

dezinfectate corespunzător înainte de depozitare.  

Pentru reducerea riscurilor asociate utilizării termometrelor din sticlă (spargere, contaminare cu mercur) se 

recomandă ca acestea să nu se utilizeze în clinicile FMV. Se recomandă utilizarea termometrelor electronice. 

Termometrele electronice trebuie curățate și dezinfectate complet după fiecare pacient, folosind șervețele cu 

alcool și / sau clorhexidină sau se vor folosi protecțiile de unică folosință. Pentru spațiile unde se tratează 

pacienții contagioși se utilizează termometre dedicate fiecărui pacient. 

Endoscoapele trebuie curățate, apoi dezinfectate după fiecare utilizare, cu dezinfectante pe bază de derivați 

cuaternari de amoniu, doar de către personalul instruit. 

Stetoscoapele se dezinfectează zilnic și ori de câte ori este necesar cu soluții alcoolice pentru mâini. La pacienții 

cu risc contagios ridicat se recomandă utilizarea aceluiași stetoscop pe toată durata spitalizării. 

 Dezinfectate și detergenți utilizabili în cadrul FMV 

Sunt acceptate spre utilizare toate produsele biocide, detergenți și dezinfectanțe autorizate pentru medicina 

veterinară. Lista acestor produse și spectrul lor de activitate sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului manual. 
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Dezinfectantele utilizate în cadrul FMV trebuie să țină cont de spectrul de acțiune antimicrobiană al acestora. 

Informații detaliate privind acțiunea antimicrobiană a diferitelor categorii de dezinfectante sunt prezentate în 

Anexa 2 a prezentului manual. 

Informații detaliate privind caracteristicile diferitelor clase de dezinfectante sunt prezentate în Anexa 3 a 

prezentului manual. 

 

5.4.5. Identificarea și întreruperea circuitelor de diseminare a agenților patogeni 

5.4.5.1. Riscuri asociate personalului FMV 

Personalul FMV trebuie să respecte regulile în domeniul securității și sănătății în muncă și ale prevenirii și 

stingerii incendiilor aplicate la nivelul USAMV. În acest sens, interzicerea fumatului la locul de muncă trebuie 

respectată, iar membrii personalului facultății nu ar trebui să își aducă propriile animale de companie la FMV, 

decât din motive medicale. 

Copiii minori (cu vârsta sub 18 ani) ai personalul FMV nu au voie să rămână nesupravegheați în spațiile 

spitalului, sălile de consultații sau în orice altă unitate unde există un risc biologic semnalat. 

 

5.4.5.2. Riscuri asociate vizitatorilor FMV 

Vizitatorii pot răspândi agenți patogeni în mediul spitalicesc, motiv pentru care aceștia ar trebui să aibă acces 

limitat în Campusul FMV și să nu aibă contact fizic cu alți pacienți. 

Vizitele cu ghid ale publicului sunt coordonate prin biroul Decanului FMV și sunt conduse de personal special 

instruit în acest sens. 

Personalul FMV care supraveghează vizitatorii trebuie să informeze toți membrii grupului despre pericolele 

asociate bolilor zoonotice și nosocomiale pe care le pot contacta de la animalele spitalizate. 

Este interzis accesul vizitatorilor în izolator, în zonele de pregătire a anesteziei, în camerele de urgență și în 

sălile de chirurgie, cu excepția vizitatorilor medici veterinari sau oameni de știință, care pot primi aviz special 

din partea Decanatului.  

Vizitatorilor nu le este permisă staționarea în sălile unde se desfășoară activități de asistență medicală 

veterinară. 

Pe perioada desfășurării vizitei este interzis fumatul și consumul de alimente și băuturi. 

Vizitatorii nu vor avea animale în timpul vizitei. 

Copiii minori (vârsta sub 18 ani)  care vizitează FMV trebuie să fie permanent supravegheați de un adult. 

 

5.4.5.3. Riscuri asociate clienților FMV 

Clienții trebuie supravegheați în mod constant pe parcursul prezenței în Campusul FMV.  

Clienții au acces nelimitat în sălile de așteptare, la grupurile sanitare, în restaurant și la magazinul din incinta 

Campusului FMV. 

Accesul clienților în alte zone din incinta Clinicilor FMV, decât sala de recepție și zonele de așteptate este 

restricționat. Clienții pot avea acces în alte zone doar însoțiți de către personalul FMV sau studenți.  
Accesul clienților în sălile de îngrijire a pacienților poate fi restricționat ori de câte ori este necesar, pentru a 

reduce riscurile asociate răspândirii unor infecții zoonotice sau nosocomiale. În plus, medicii veterinari curanți 
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pot exclude, la discreția lor, clienții de lângă pacientul aflat în aria de îngrijire din motive de siguranță și ori de 

câte ori există riscul de a perturba activitatea efectuată de personalul medical veterinar. 

Rămâne la latitudinea medicului veterinar curant acceptarea clienților lângă pacienți, nesupraveghiați de un 

student sau altă persoană din FMV. Este interzis ca proprietarii să rămână nesupravegheați în spațiile de cazare 

a animalelor și în alte zone în care acest lucru este precizat în mod expres. Clienții trebuie avertizați că nu este 

permisă atingerea altor animale decât cel pe care îl dețin. 

Clienții nu au voie să viziteze pacienții cazați în izolator. Permisiunea accesului la pacient va fi acordată în mod 

excepțional doar în caz de eutanasie sau agonie și respectând măsurile de biosecuritate, astfel cum au fost 

implementate. 

Clienții trebuie să respecte întotdeauna politicile cu privire la măsurile de prevenție. 

Orele de vizită sunt limitate la perioade specifice determinate de programul specific al fiecărei secții din cadrul 

clinicilor, cu excepția cazului în care medicul curant permite acest lucru în mod expres. 

Personalul FMV și studenții responsabili de îngrijirea pacientului sunt obligați să instruiască clienții despre 

pericolele asociate contactării de boli zoonotice și nosocomiale asociate spitalizării animalelor contagioase. 

Clienții minori (vârsta sub 18 ani) nu au voie să atingă alte animale decât cele pe care le dețin, aceștia trebuie 

avertizați, ori de câte ori este posibil, cu privire la riscurile contactării unei boli zoonotice sau nosocomiale și 

sau al vătămării corporale. Medicul curant poate lua decizia scoaterii minorilor din sălile de consultații și 

tratamente ori de câte ori consideră că siguranța lor și liniștea actului medical sunt puse în pericol. 

 

5.4.5.4. Riscuri asociate altor animale de companie decât pacienții FMV 

Nu este permis accesul altor animale de companie decât cele specificate în acest manual, după cum urmează: 

- pacienți; 

- câini și pisici donatori de sânge; 

- subiecții înscriși în proiecte de cercetare aprobate; 

- animale de companie utilizate în activități de predare aprobate. 

Trebuie evitate contactele dintre animalele sănătoase și cele bolnave, iar animalele în cauză ar trebui să fie 

cazate / internate în unități diferite. 

Nu sunt permise animalele de companie în birouri sau săli de clasă decât dacă sunt folosite în activități 

didactice. 

 

5.4.5.5. Identificarea riscurilor de transmitere a agenților patogenilor 

Agenții patogeni se pot răspândi de la animal la animal, de la animal la om sau chiar de la om la animal pe cale 

orală, prin inhalare, prin contactul cu mucoasele nazală sau oculară și prin contactul cu surse secundare de 

infecție sau alți vectori.  

 Transmiterea pe cale respiratorie  

Transmiterea pe cale respiratorie se realizează prin inhalarea particulelor de aerosoli contaminate. Pentru 

majoritatea agenților patogeni perioada de supraviețuire în aerosoli este redusă, de aceea eficiența transmiterii 

pe această cale este influențată în principal de expunerea directă a oamenilor și altor animale la sursa de 

infecție. Cu cât distanța dintre om și animalul infectat este mai mică, cu atât sunt mai mari șansele de 
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contaminare. În spitalele și clinicile veterinare transmiterea pe cale respiratorie poate avea loc datorită 

contactului strâns dintre animale și/sau oameni.  

Agenții patogeni pot fi recent dispersați în atmosferă (de exemplu, în urma strănutului unei pisici infectate cu un 

virus respirator felin), pot fi re-dispersați prin procesul de curățare cu apă sub presiune în cuști/padocuri sau 

prin particulele de praf ridicate de către curenții de aer (de exemplu: Coxiella burnetti). Temperatura, umiditatea 

relativă și ventilația joacă un rol important în transmiterea pe cale respiratorie a agenților patogeni. 

 Transmiterea pe cale digestivă 

Transmiterea pe cale digestivă presupune ingerarea agenților patogeni. Transmiterea pe cale digestivă se mai 

poate realiza și prin inhalarea inițială a aerosolilor contaminați și înghițirea ulterioară a materialului contaminat. 

Sursele potențial contaminate sunt bolurile cu mâncare și apă și orice alt obiect pe care un animal le-ar putea 

ingera sau linge. Furajele și apa contaminate cu fecale sau urină sunt responsabile frecvent de contaminarea pe 

cale digestivă. 

Pentru oameni, cel mai probabil transmiterea pe cale digestivă se va face prin intermediul mâinilor contaminate. 

De aceea igiena mâinilor este una din cele mai importate măsuri de prevenire a transmiterii patogenilor pe cale 

digestivă la cei care vin în contact direct și indirect cu animalele infectate.  

Manipularea și segregarea corespunzătoare a pacienților cu diaree, precum și curățarea și sterilizarea 

alimentelor și apei sunt măsuri necesare pentru controlul răspândirii microorganismelor pe cale digestivă. 

 Transmiterea prin contact direct și indirect 

Transmiterea prin contact direct necesită ca un animal sau o persoană să intre direct în contact cu un alt animal 

sau persoană infectată. 

Transmiterea prin contact indirect are loc prin contactul cu suprafețele / materialele contaminate cu lichide 

biologice, precum: sânge, salivă, secreții nazale, secreții genito-urinare, materii fecale etc. 

Probabilitatea ca pacienții internați să fie infectați cu agenți patogeni contagioși este mare. Prin urmare, este 

mare și probabilitatea ca toate suprafețele adăposturilor unde sunt cazați pacienții să fie contaminate. 

Segregarea animalelor infectate și minimizarea contactelor cu acestea sunt două măsuri cheie pentru reducerea 

riscului de transmitere prin contacte directe sau indirecte. 

 Transmiterea prin surse secundare de infecție  

Sursele secundare de infecție servesc ca intermediari în ciclurile de transmitere a patogenilor de la sursa primară 

la oameni și alte animale receptive. Orice obiect biotic și abiotic poate fi o sursă secundară de infecție, inclusiv 

îngrijitorii. De exemplu, mânerele ușilor, tastaturile, telefoanele, îmbrăcămintea, termometrele, stetoscoapele, 

furtunurile, periile, lopețile etc. pot fi contaminate și pot transmite agentul patogen către alte animale sau 

oameni. 

Măsurile principalele de prevenire a transmiterii patogenilor prin surse secundare sunt: curățarea și 

dezinfectarea corectă, utilizarea corectă a mijloacelor de protecție individuală la examinarea și îngrijirea 

pacienților, utilizarea de echipamente dedicate pentru fiecare pacient infecțios, precum și identificarea și 

separarea animalelor bolnave. 

Ori de câte ori este posibil, animalele care prezintă semne clinice de boală infecțioasă trebuie manipulate și 

tratate după pacienții clinic sănătoși. 
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 Transmiterea prin vectori 

Transmiterea prin vector are loc atunci când o insectă sau un artropod preia un agent patogen de la un animal și 

îl transmite altuia. De exemplu, dirofilarioza și virusul West Nile sunt agenți patogeni transmiși prin vectori. 

Cei mai uzuali vectori biologici sunt puricii, căpușele, muștele și țânțarii. 

Mijloacele cele mai eficiente pentru a preveni transmiterea prin vectori sunt eliminarea sau reducerea populației 

de insecte, sau cel puțin, evitarea expunerii animalelor la vectori. 

 Zoonozele 

Medicii veterinari și personalul care vin frecvent în contact cu animalele prezintă risc crescut de contractare a 

unui agent infecțios zoonotic. 

În cazul suspiciunii sau confirmării expunerii la un agent zoonotic, clienții, medicul veterinar curant, personalul 

FMV, studenții și alte persoane care au venit în contact, trebuie identificate și luate în evidență de Șeful 

Clinicilor FMV și raportate conducerii FMV. 

Orice persoană suspectă sau confirmată cu o infecție profesională trebuie să solicite asistență medicală imediat 

după notificarea unui responsabil, de preferat medicul veterinar curant, care v-a informa structurile ierarhice 

corespunzătoare. 

Biroul Securitatea Muncii – PSI ar trebui informat pentru redirecționarea ulterioară către un medic de medicina 

muncii. 

Personalul și studenții FMV, precum și prietenii și membrii familiei lor, care prezintă risc ridicat de contactare a 

unui agent infecțios potențial zoonotic ar trebui să contacteze medicul de familie. 

 

 Riscuri speciale de contactare a bolilor infecțioase 

Orice persoană al cărei sistem imunitar este compromis prezintă risc mai mare la zoonoze. Pe lângă 

imunosupresia asociată bolilor sau tratamentului cu anumite medicamente, statusul imun mai poate fi influențat 

și de alți factori fiziologici, cum sunt vârsta (copii sub 5 ani și vârstnicii) sau sarcina la femei. Ce cea mai severă 

imunosupresie este cauzată de HIV / SIDA. Alte afecțiuni care pot compromite sau perturba funcția imunitară 

sunt diabetul, alcoolismul, ciroza, malnutriția și bolile autoimune. 

Imunosupresia mai poate fi indusă de radioterapie, chimioterapie, terapia de lungă durată cu corticosteroizi sau 

terapia imunosupresivă asociată transplantului de organe, implanturilor de dispozitive medicale, splenectomiei 

sau hemodializei pe termen lung. 

Înainte de a trata orice pacient, tot personalul, inclusiv studenții, trebuie să informeze supraveghetorul lor cu 

privire la orice problemă specială de sănătate, cum ar fi sarcina și imunosupresia terapeutică, care ar putea 

crește riscul infectării sau severitatea evoluției clinice asociate infectării cu agenți patogeni zoonotici. 

Toate discuțiile vor fi confidențiale; cu toate acestea, comunicarea dintre personal despre situație poate fi 

necesară pentru a pune în aplicare măsurile de precauție adecvate și / sau pentru a adapta procedurile clinice sau 

didactice uzuale în spital. 
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5.5. Biosecuritatea medicamentelor 

5.5.1. Depozitare și acces 

Medicamentele trebuie păstrate în condiții optime, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și 

recomandările producătorilor, la temperatura corespunzătoare, la întuneric, într-un mediu curat, fără variații de 

temperatură și / sau umiditate. 

Organizarea medicamentelor se face pe clase și alfabetic. Flacoanele de medicamente deschise trebuie să fie 

separate fizic de cele sigilate (stocul de vaccinuri trebuie ținut în altă cameră sau dulap). 

Narcoticele opioide, ketamina și produsele folosite pentru eutanasii trebuie depozitate într-o încăpere securizată 

sau într-un seif la care vor avea acces doar personalul medical veterinar autorizat. 

 

5.5.2. Valabilitate 

Data deschiderii sau ruperea sigiliului sterilității ar trebui să fie clar etichetată pe medicamente, inclusiv lichide, 

cu un marker rezistent la apă. Medicamentul trebuie aruncat la 24 de ore de la deschidere sau mai devreme, 

dacă este specificat pe etichetă. 

 

5.5.3. Pregătirea medicației 

Pregătirea medicamentelor trebuie să fie efectuată de sau sub supravegherea directă a medicilor veterinari. În 

timpul pregătirii, trebuie prevenită contaminarea medicamentelor cu alte medicamente sau reziduuri. Pentru 

medicația parenterală, dopurile din cauciuc ale flacoanelor trebuie șterse cu alcool înainte de fiecare puncție. La 

prepararea medicamentelor se vor folosi seringi și ace noi (sterile), de unică folosință, care nu se reutilizează 

nici pentru același pacient, decât dacă ele sunt destinate administrării de medicamente per os, și numai după ce 

au fost clătite și curățate. După prepararea medicamentelor, pentru injectare se va utiliza un ac nou.  

Pregătirea medicamentelor toxice sau periculoase trebuie efectuată în condiții de siguranță pentru operator, 

folosindu-se echipament de protecție individuală corespunzător (în funcție de tipul de medicament: mănuși, 

ochelari de protecție, mască, în hotă etc.). Numărul persoanelor care asistă la prepararea acestor medicamente 

trebuie să fie redus la minim, toți participanții fiind echipați corespunzător. 

Medicamentele cu o perioadă de stabilitate redusă (ex: penicilina de sodiu, ampicilina) trebuie preparate cu 

puțin timp înainte de administrare. 

Dacă nu este administrat imediat după preparare, pe fiecare seringă trebuie să fie specificat clar numele 

medicamentului cu un marker rezistent la apă. 

 

5.5.4. Returnarea medicamentelor 

Medicamentele rămase, care nu mai pot fi returnate la farmacie, trebuie aruncate în containerele galbene. 

 

5.6. Principii de biosecuritate aplicate în activitățile clinice în FMV 

5.6.1. Biosecuritatea în activitățile clinice cu ecvine – POS 

5.6.1.1. Echipamentul de protecție 
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 Salopete și uniforme pentru activități desfășurate în ferme / clinici / spital 

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în exploatații de animale sau clinica rurală, iar când se 

vizitează mai multe exploatații de animale, acestea trebuie schimbate între proprietăți.  

În cazul riscului crescut de contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și 

excreții, salopetele de clinică / fermă  ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile. Salopetele trebuie 

schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile. 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara fermelor/clinicii/spitalului.  

Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți 

patogeni la domiciliu. 

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă, în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în 

urma activităților clinice.  

Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod separat pentru 

spălarea uniformelor și pentru  spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). 

Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități (halate 

sterile de unică folosință). Aceste uniforme nu se vor purta în afara blocului operator, în timpul altor proceduri 

sau în timpul manipulării pacienților. 

 Încălțămintea pentru clinica ecvină 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis (de exemplu: cizme de 

cauciuc lavabile cu bombeu metalic), care  să reducă riscul rănirii cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate 

de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum fecale, urină, 

secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale clinicii, 

sunt necesare încălțăminte sau protecții de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase pot contamina pardoseala (de 

exemplu: animalele cu diaree severă).  

Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele 

destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi 

speciali. 

 Încălțămintea pentru vizite în exploatații de animale 

La efectuarea vizitelor pe teren sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile.  

Cizmele pot fi implicate în transmiterea agenților patogeni de la o fermă la alta și pot fi surse secundare de 

transmitere a zoonozelor la om.  

Pentru prevenirea acestor evenimente, înainte de a părăsi unitatea vizitată, cizmele se vor curăța cu apă și prin 

periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor contaminante vizibile (noroi, materii fecale, sânge 

și alte materii organice) și decontaminate cu un biocid corespunzător. 
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 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și 

pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public. 

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se 

lucrează în clinică (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul 

în spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) 

mască de protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6) igiena mâinilor. 

 

5.6.1.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască, viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate așternuturile și materiile fecale. Contaminanții bruți și urina reduc 

semnificativ eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se 

minimizeze posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală padocul, inclusiv pereții, ușile, adăpătoarea, cu apă și detergent sau săpun; frecarea sau răzuirea  mecanică 

este întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante se lasă un timp suficient padocul la scurs și 

uscat. 
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Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În padocul curățat și uscat se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți, uși și adăpătoare. Se poate folosi o 

soluție de hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special 

dacă este suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele padocului și ulterior în padoc se poate caza un nou pacient. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Indiferent de starea infecțioasă a pacientului, toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau 

tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate după utilizare de către persoanele responsabile. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

Dezinfectoarele pentru încălțăminte 

Soluțiile dezinfectante din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor.  

Covorașele dezinfectoare trebuie curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și 

reîncărcate cu dezinfectant când sunt uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă 

(studenți, doctoranzi, personal tehnic și clinicieni). 

Personalul și studenții sunt obligați să utilizeze tăvile / covorașele pentru încălțăminte  respectiv protecțiile de unică 

folosință, când acestea sunt prezente în drumul lor spre locul de lucru.  

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele, echipamentele sau alte obiecte, inclusiv sondele gastrice, echipamentele de contenție, 

termometrele, endoscoapele, obiectele de pansaj etc. trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la 

diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectat (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată este 

necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 

Acestea sunt depozitate la standurile pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 
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Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient sau se vor folosi protecțiile de unică folosință. 

Termometrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu: anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

 

Scobitori de copite 

Trebuie repartizată câte o scobitoare de copite la fiecare cal. 

Curățare: spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul brut. 

Dezinfecție: înmuiere în clorhexidină sau alt biocid echivalent. 

Personalul și studenții ar trebui să folosească scobitorile de copite pentru a curăța picioarele calului înainte de a ieși 

din padoc. 

Scobitorul de copite trebuie curățat și dezinfectat o dată pe săptămână de către îngrijitori. 

După utilizarea pe un cal cu probleme bacteriene sau micotice la nivelul cu copitei scobitorul trebuie curățat și 

dezinfectat imediat. 

La fiecare pacient se repartizează câte un scobitor de copite individual. Acestea sunt depozitate la padocul pacienților 

în timpul spitalizării și curățate și dezinfectate după externare. 

 

Perii 

Fiecărui cal trebuie să îi fie atribuită câte o perie. 

Curățare: spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul brut. Periile utilizate pentru un cal cu o boală parazitară a 

pielii (râie corioptică / psoroptică / sarcoptică, pediculoză etc.) trebuie tratate cu un antiparazitar înainte de 

dezinfectare; în cazul unui pacient care suferă de o infecție micotică, înainte de dezinfectare trebuie utilizat un anti-

micotic. 

Dezinfecție: înmuiere în alcool sau clorhexidină. 

Caii trebuie să fie periați regulat de studenți și personal. 

Periile trebuie curățate și dezinfectate (folosind alcool sau 0,5% clorhexidină) o dată pe săptămână și la refolosire 

ulterioară la un alt pacient. 

Perii individuale sunt alocate pentru fiecare pacient cu risc contagios ridicat (clasele 3 și 4). Periile sunt depozitate la 

padocul pacienților în timpul spitalizării și curățate apoi dezinfectate după plecarea pacientului. 

de descărcare de gestiune. 

Înainte și după utilizare pe un cal cu o problemă dermatologică (fie contagioasă sau potențial infectată) periile 

trebuie curățate și dezinfectate imediat. 

 

Mucarnițele 

Curățare: spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul brut. 

Dezinfecție: înmuiere în clorhexidină sau alt produs echivalent. 
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Mucarnițele ar trebui spălate și dezinfectate săptămânal de personalul tehnic angajat. 

- După utilizare la un pacient de clasa 3 sau de clasa a 4-a, mucarnița trebuie curățată și dezinfectată imediat. 

 

Alte instrumente și echipamente personale (de exemplu: garouri, foarfece etc.) pot fi utilizate la mai mulți pacienți, 

dar trebuie curățate și dezinfectate între pacienți, folosind soluție de 0,5% clorhexidină disponibilă în farmacie și în 

fața fiecărui padoc. 

 

Remorca pentru ecvine  

Personalul tehnic / îngrijitorii vor curăța remorca imediat după ce aceasta a fost folosită și cel puțin o dată pe 

săptămână. 

 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic și după fiecare pacient 

dacă sunt murdare vizibil. 

 

Padocurile de internare ecvidee 

Îngrijitorul curăță zilnic padocurile și pune așternut proaspăt.  

În tipul activității de igienizare a padocurilor trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se 

folosesc salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile claselor 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Tomberoanele/benele utilizate pentru rumegătoare nu trebuie mutate la ecvine sau invers. Culoarele trebuie curățate 

zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a unui padoc vacantat 

Padocurile utilizate pentru caii care nu sunt contagioși sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Padocurile utilizate pentru caii contagioși vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și dezinfecție. 

Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze padocul cât mai curând posibil, dar după terminarea 

curățării padocurilor necontagioase. Padocul este considerat o zonă contagioasă până la dezinfectare și pe cale de 

consecință, niciun cal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă a acestuia. 

 

5.6.1.3. Igiena pacienților 

Toți caii trebuie cazați în padocuri curate. În acest sens, îngrijitorii îndepărtează zilnic bălegarul și așternuturile murdare 

din padocuri și de pe alei. Dacă un stand este murdar în afara orelor de lucru ale îngrijitorilor, studenții și / sau clinicienii 

ar trebui să îndepărteze fecalele și așternuturile umede și să adauge așternut curat, dacă este necesar. 

Atunci când un cal părăsește padocul, persoana responsabilă pentru descărcarea de gestiune a pacientului informează 
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îngrijitorii că trebuie să curețe și dezinfecteze padocul înainte ca un nou cal să poată fi adăpostit în el. După ce a făcut 

acest lucru, îngrijitorul aduce la cunoștință persoanei responsabile finalizarea acțiunii. În cazul nou-născuților, igiena 

pacientului are o importanță extremă și, prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie eliminate imediat de 

studenții sau îngrijitorii participanți. 

Adăpătorile și vasele/gălețile de adăpare trebuie curățate și dezinfectate între pacienți. 

Vasele de hrănire trebuie să rămână curate pe toată perioada spitalizării cailor și trebuie curățate și dezinfectate între 

pacienți. În cazul în care un cal nu a mâncat, acest lucru trebuie raportat clinicianului și furajul trebuie eliminat din vasul 

de hrănire. 

Caii trebuie să fie păstrați cât mai curați, îngrijiți în mod regulat și să aibă copitele curățate; excrețiile sau secrețiile de pe 

cal trebuie îndepărtate. 

Mediul din jurul padocului trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit. Medicamentele și materialele nu trebuie lăsate întinse, 

împrăștiate în afara padocului. Personalul și studenții trebuie să îndepărteze materialele folosite în activitățile medicale și 

să lase locația în starea inițială. 

Dacă pacienții defecă în afara padocului lor (indiferent dacă se află în interiorul sau în afara unei clădiri), bălegarul 

trebuie îndepărtat imediat. Dacă aceasta este diareic, materiile fecale trebuie îndepărtate, iar pardoseala curățată, 

dezinfectată și uscată. Dacă pacienții urinează în interior, urina trebuie eliminată, iar podeaua curățată și uscată. 

 

5.6.1.4. Biosecuritatea la vizitarea hergheliilor / unităților ecvestre 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT , se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

5.6.2. Biosecuritatea în activitățile clinice cu rumegătoare mari – POS 

5.6.2.1. Echipamentul de protecție 

 Salopete și uniforme pentru lucrări în fermă / clinică 

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în exploatații de animale sau clinica rurală și trebuie 

schimbată între proprietăți atunci când se vizitează mai multe exploatații de animale.  

În cazul riscului crescut de contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și 

excreții (de exemplu: la efectuarea explorațiilor transrectale), salopetele de clinică / fermă se protejează cu 

șorțuri sau pelerine impermeabile. Salopetele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau 

contaminate și la sfârșitul fiecărei zile. 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii. 

Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți 

patogeni la domiciliu. 

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe. 

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în 

urma activităților clinice. 
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Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod separat pentru 

spălarea uniformelor și pentru spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). 

Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități. Aceste 

uniforme nu se vor purta în timpul altor proceduri sau în timpul manipulării pacienților. În afara blocului 

operator, uniformele pentru operații chirurgicale ar trebui acoperite cu un halat. 

 Încălțămintea pentru clinica  

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis (de exemplu: cizme de 

cauciuc lavabile cu bombeu metalic), care să reducă riscul rănirii cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate 

de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum fecale, urină, 

secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale 

clinicii/fermei, sunt necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau 

padocuri direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (de exemplu: la animale cu diaree severă).  

Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele 

destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi 

speciali. 

 Încălțămintea pentru vizite în exploatații de animale 

La efectuarea vizitelor pe teren sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile.  

Cizmele pot fi implicate în transmiterea agenților patogeni de la o fermă la alta și pot fi surse secundare de 

transmitere a zoonozelor la om.  

Pentru prevenirea acestor evenimente, înainte de a părăsi unitatea vizitată, cizmele se vor curăța cu apă, prin 

periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor contaminante vizibile (noroi, materii fecale, sânge 

și alte materii organice) și decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 
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Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și 

pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public. 

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se 

lucrează în clinică/fermă (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul 

în spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) 

mască de protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) ochelari de protecție, 3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 

 

5.6.2.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate așternuturile și materiile fecale. Contaminanții bruți și urina reduc 

semnificativ eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se 

minimizeze posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală padocul, inclusiv pereții, ușile, adăpătoarea, cu apă și detergent sau săpun; frecarea sau răzuirea  mecanică 

este întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante se lasă un timp suficient padocul la scurs și 

uscat. 

Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În padocul curățat și uscat se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți, uși și adăpătoare. Se poate folosi o 

soluție de hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special 

dacă este suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele padocului și ulterior se poate caza un nou pacient în padoc. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 
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Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 

uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic, doctoranzi și 

clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele, echipamentele sau alte obiecte, inclusiv sondele gastrice, echipamentele de contenție, 

termometrele, endoscoapele, obiectele de pansaj etc. trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la 

diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectate (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată 

este necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 

Acestea sunt depozitate la standurile pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu apă și săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu, anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic, după fiecare pacient și 

dacă sunt vizibil murdare. 
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Padocurile de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic padocurile și pune așternut proaspăt.  

În tipul activității de igienizare a padocurilor trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se 

folosesc salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile claselor 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Tomberoanele/benele utilizate pentru rumegătoare nu trebuie mutate la ecvine sau invers. Culoarele trebuie curățate 

zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a unui padoc vacantat 

Padocurile utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Padocurile utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze padocul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării padocurilor necontagioase. Padocul este considerat o zonă contagioasă până la dezinfectare și pe 

cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă a acestuia. 

 

5.6.2.3. Igiena pacienților 

Toate animalele trebuie cazate în padocuri curate. În acest sens, îngrijitorii îndepărtează zilnic dejecțiile și așternuturile 

murdare din padocuri și de pe alei. Dacă un stand este murdar în afara orelor de lucru ale îngrijitorilor, studenții și / sau 

clinicienii ar trebui să îndepărteze fecalele și așternuturile umede și să adauge așternut curat, dacă este necesar. 

Atunci când un animal părăsește padocul, persoana responsabilă pentru descărcarea de gestiune a pacientului informează 

îngrijitorii că trebuie să curețe și dezinfecteze padocul înainte ca un nou animal să poată fi adăpostit în el. După ce a făcut 

acest lucru, îngrijitorul aduce la cunoștință persoanei responsabile finalizarea acțiunii. În cazul nou-născuților, igiena 

pacientului are o importanță extremă și, prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie eliminate imediat de 

studenții sau îngrijitorii participanți. 

Adăpătorile și vasele/gălețile de adăpare trebuie curățate și dezinfectate între pacienți. 

Vasele de hrănire trebuie să rămână curate pe toată perioada spitalizării vacilor și trebuie curățate și dezinfectate între 

pacienți. În cazul în care un animal nu a mâncat, acest lucru trebuie raportat clinicianului și furajul trebuie eliminat din 

vasul de hrănire. 

Animalele trebuie să fie cât mai curate, îngrijite în mod regulat și să aibă ongloanele curățate; excrețiile sau secrețiile de 

pe animal trebuie îndepărtate. 

Mediul din jurul padocului trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit. Medicamentele și materialele nu trebuie lăsate întinse, 

împrăștiate în afara padocului. Personalul și studenții trebuie să îndepărteze materialele folosite în activitățile medicale și 

să lase locația în starea inițială. 

Dacă pacienții defecă în afara padocului lor (indiferent dacă se află în interiorul sau în afara unei clădiri), dejecțiile trebuie 

îndepărtat imediat. Dacă animalul prezintă sindrom diareic, materiile fecale eliminate trebuie îndepărtate în cel mai scurt 
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timp, iar pardoseala curățată, dezinfectată și uscată. Dacă pacienții urinează în interior, urina trebuie eliminată, iar 

podeaua curățată și uscată. 

 

5.6.2.4. Biosecuritatea la vizitarea fermelor de bovine/bubaline 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT , se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

5.6.3. Biosecuritatea în activitățile clinice cu rumegătoare mici – POS 

5.6.3.1. Echipamentul de protecție 

 Salopete și uniforme pentru lucrări în fermă / clinică 

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în exploatații sau clinica rurală și trebuie schimbate între 

proprietăți atunci când se vizitează mai multe exploatații de animale.  

Salopetele de clinică / fermă ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de 

contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. Salopetele trebuie 

schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile. 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii.  

Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți 

patogeni la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă, în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în 

urma activităților clinice. 

Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod separat pentru 

spălarea uniformelor și pentru  spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). 

Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități. Aceste 

uniforme nu se vor purta în timpul altor proceduri sau în timpul manipulării pacienților. În afara blocului 

operator, uniformele pentru operații chirurgicale ar trebui acoperite cu un halat. 

 Încălțămintea pentru clinica  

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis (de exemplu: cizme de 

cauciuc lavabile cu bombeu metalic), care  să reducă riscul rănirii cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate 

de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum fecale, urină, 

secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale 

clinicii/fermei, sunt necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau 

padocuri direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (de exemplu: la animale cu diaree severă).  
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Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele 

destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi 

speciali. 

 Încălțămintea pentru vizite în exploatații de animale 

La efectuarea vizitelor pe teren sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile.  

Cizmele pot fi implicate în transmiterea agenților patogeni de la o fermă la alta și pot fi surse secundare de 

transmitere a zoonozelor la om.  

Pentru prevenirea acestor evenimente, înainte de a părăsi unitatea vizitată, cizmele se vor curăța cu apă și prin 

periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor contaminante vizibile (noroi, materii fecale, sânge 

și alte materii organice) și decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și 

pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public. 

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se 

lucrează în clinică/fermă (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul 

în spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) 

mască de protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 
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5.6.3.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate așternuturile și materiile fecale. Contaminanții bruți și urina reduc 

semnificativ eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se 

minimizeze posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală padocul, inclusiv pereții, ușile, adăpătoarea, cu apă și detergent sau săpun; frecarea sau răzuirea mecanică 

este întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante se lasă un timp suficient padocul la scurs și 

uscat. 

Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În padocul curățat și uscat se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți, uși și adăpătoare. Se poate folosi o 

soluție de hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special 

dacă este suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele padocului și ulterior se poate caza un nou pacient în padoc. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 

uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic și clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele, echipamentele sau alte obiecte, inclusiv sondele gastrice, echipamentele de contenție, 

termometrele, endoscoapele, obiectele de pansaj etc. trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la 

diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 
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regulat curățate și dezinfectat (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată este 

necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 

Acestea sunt depozitate la standurile pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic, după fiecare pacient și dacă vizibil sunt murdare de 

către personalul tehnic. 

Padocurile de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic padocurile și pune așternut proaspăt.  

În tipul activității de igienizare a padocurilor trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se 

folosesc salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile claselor 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Culoarele trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a unui padoc vacantat 

Padocurile utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Padocurile utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze padocul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării padocurilor necontagioase. Padocul este considerat o zonă contagioasă până la dezinfectare și pe 

cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă a acestuia. 

 

5.6.3.3. Igiena pacienților 

Toate animalele trebuie cazate în padocuri curate. În acest sens, îngrijitorii îndepărtează zilnic dejecțiile și așternuturile 
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murdare din padocuri și de pe alei. Dacă un stand este murdar în afara orelor de lucru ale îngrijitorilor, studenții și / sau 

clinicienii ar trebui să îndepărteze fecalele și așternuturile umede și să adauge așternut curat, dacă este necesar. 

Atunci când un animal părăsește padocul, persoana responsabilă pentru descărcarea de gestiune a pacientului informează 

îngrijitorii că trebuie să curețe și dezinfecteze padocul înainte ca un nou animal să poată fi adăpostit în el. După ce a făcut 

acest lucru, îngrijitorul aduce la cunoștință persoanei responsabile finalizarea acțiunii. În cazul nou-născuților, igiena 

pacientului are o importanță extremă și, prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie eliminate imediat de 

studenții sau îngrijitorii participanți. 

Adăpătorile și vasele/gălețile de adăpare trebuie curățate și dezinfectate între pacienți. 

Vasele de hrănire trebuie să rămână curate pe toată perioada spitalizării animalelor și trebuie curățate și dezinfectate între 

pacienți. În cazul în care un animal nu a mâncat, acest lucru trebuie raportat clinicianului și furajul trebuie eliminat din 

vasul de hrănire. 

Animalele trebuie să fie cât mai curate, îngrijite în mod regulat și să aibă ongloanele curățate; excrețiile sau secrețiile de 

pe animal trebuie îndepărtate. 

Mediul din jurul padocului trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit. Medicamentele și materialele nu trebuie lăsate întinse, 

împrăștiate în afara padocului. Personalul și studenții trebuie să îndepărteze materialele folosite în activitățile medicale și 

să lase locația în starea inițială. 

Dacă pacienții defecă în afara padocului lor (indiferent dacă se află în interiorul sau în afara unei clădiri), dejecțiile trebuie 

îndepărtat imediat. Dacă aceasta este diareic, materiile fecale trebuie îndepărtate, iar pardoseala curățată, dezinfectată și 

uscată. Dacă pacienții urinează în interior, urina trebuie eliminată, iar podeaua curățată și uscată. 

 

5.6.3.4. Biosecuritatea la vizitarea fermelor de ovine și caprine 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT, se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

5.6.4. Biosecuritatea în activitățile clinice cu suine – POS 

5.6.4.1. Echipamentul de protecție 

 Salopete și uniforme pentru lucrări în fermă / clinică 

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în exploatații sau clinica rurală și trebuie schimbate între 

proprietăți atunci când se vizitează mai multe exploatații de animale.  

Salopetele de clinică / fermă ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de 

contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. Salopetele trebuie 

schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile. 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii.  

Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți patogeni 

la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  
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Uniformele trebuie spălate la locul de muncă, în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în 

urma activităților clinice. 

Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod separat pentru spălarea 

uniformelor și pentru  spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). Uniformele pentru 

clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități. Aceste 

uniforme nu se vor purta în timpul altor proceduri sau în timpul manipulării pacienților. În afara blocului operator, 

uniformele pentru operații chirurgicale ar trebui acoperite cu un halat. 

 Încălțămintea pentru clinica  

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis (de exemplu: cizme de 

cauciuc lavabile cu bombeu metalic), care  să reducă riscul rănirii cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de 

animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, 

excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale 

clinicii/fermei, sunt necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau padocuri 

direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (de exemplu: la animale cu diaree severă).  

Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele 

destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi speciali. 

 Încălțămintea pentru vizite în exploatații de animale 

La efectuarea vizitelor pe teren sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile.  

Cizmele pot fi implicate în transmiterea agenților patogeni de la o fermă la alta și pot fi surse secundare de 

transmitere a zoonozelor la om.  

Pentru prevenirea acestor evenimente, înainte de a părăsi unitatea vizitată, cizmele se vor curăța cu apă și prin 

periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor contaminante vizibile (noroi, materii fecale, sânge și 

alte materii organice) și decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 
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Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii acestora, 

personalul veterinar, studenți și public. 

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în 

clinică/fermă (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul în 

spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) mască de 

protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage în 

afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 

 

5.6.4.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate așternuturile și materiile fecale. Contaminanții bruți și urina reduc 

semnificativ eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se 

minimizeze posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală padocul, inclusiv pereții, ușile, adăpătoarea, cu apă și detergent sau săpun; frecarea sau răzuirea mecanică 

este întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante se lasă un timp suficient padocul la scurs și 

uscat. 

Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În padocul curățat și uscat se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți, uși și adăpătoare. Se poate folosi o 

soluție de hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special 

dacă este suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele padocului și ulterior se poate caza un nou pacient în padoc. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 
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uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic, doctoranzi și 

clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele, echipamentele sau alte obiecte, inclusiv sondele gastrice, echipamentele de contenție, 

termometrele, endoscoapele, obiectele de pansaj etc. trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la 

diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectat (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată este 

necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 

Acestea sunt depozitate la standurile pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu, anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic și după fiecare pacient 

dacă sunt murdare vizibil. 

Padocurile de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic padocurile și pune așternut proaspăt.  
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În tipul activității de igienizare a padocurilor trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se 

folosesc salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru padocurile claselor 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Culoarele trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a unui padoc vacantat 

Padocurile utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Padocurile utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze padocul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării padocurilor necontagioase. Padocul este considerat o zonă contagioasă până la dezinfectare și pe 

cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă a acestuia. 

 

5.6.4.3. Igiena pacienților 

Toate animalele trebuie cazate în padocuri curate. În acest sens, îngrijitorii îndepărtează zilnic dejecțiile și așternuturile 

murdare din padocuri și de pe alei. Dacă un stand este murdar în afara orelor de lucru ale îngrijitorilor, studenții și / sau 

clinicienii ar trebui să îndepărteze fecalele și așternuturile umede și să adauge așternut curat, dacă este necesar. 

Atunci când un animal părăsește padocul, persoana responsabilă pentru descărcarea de gestiune a pacientului informează 

îngrijitorii că trebuie să curețe și dezinfecteze padocul înainte ca un nou animal să poată fi adăpostit în el. După ce a făcut 

acest lucru, îngrijitorul aduce la cunoștință persoanei responsabile finalizarea acțiunii. În cazul nou-născuților, igiena 

pacientului are o importanță extremă și, prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie eliminate imediat de 

studenții sau îngrijitorii participanți. 

Adăpătorile și vasele/gălețile de adăpare trebuie curățate și dezinfectate între pacienți. 

Vasele de hrănire trebuie să rămână curate pe toată perioada spitalizării animalelor și trebuie curățate și dezinfectate între 

pacienți. În cazul în care un animal nu a mâncat, acest lucru trebuie raportat clinicianului și furajul trebuie eliminat din 

vasul de hrănire. 

Animalele trebuie să fie cât mai curate, îngrijite în mod regulat și să aibă unghiile curățate; excrețiile sau secrețiile de pe 

animal trebuie îndepărtate. 

Mediul din jurul padocului trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit. Medicamentele și materialele nu trebuie lăsate întinse, 

împrăștiate în afara padocului. Personalul și studenții trebuie să îndepărteze materialele folosite în activitățile medicale și 

să lase locația în starea inițială. 

Dacă pacienții defecă în afara padocului lor (indiferent dacă se află în interiorul sau în afara unei clădiri), dejecțiile trebuie 

îndepărtat imediat. Dacă aceasta este diareic, materiile fecale trebuie îndepărtate, iar pardoseala curățată, dezinfectată și 

uscată. Dacă pacienții urinează în interior, urina trebuie eliminată, iar podeaua curățată și uscată. 
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5.6.4.4. Biosecuritatea la vizitarea fermelor de porci 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT, se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

5.6.5. Biosecuritatea în activitățile clinice cu păsări – POS 

5.6.5.1. Echipamentul de protecție 

 Halate, salopete și uniforme pentru lucrări practice / fermă / clinică 

Halatele și salopetele de laborator / clinică / fermă  ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul 

riscului crescut de contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. 

Halatele și salopetele de laborator trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la 

sfârșitul fiecărei zile. Halatele de laborator ar trebui utilizate numai în laboratoare, nu în activități clinice. 

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în exploatații de animale sau clinica rurală și trebuie schimbată 

între proprietăți atunci când se vizitează mai multe exploatații de animale.  

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii.  

Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți patogeni 

la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în urma 

activităților clinice. Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod 

separat pentru spălarea uniformelor și pentru  spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). 

Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități. Aceste 

uniforme nu se vor purta în timpul altor proceduri sau în timpul manipulării pacienților. În afara blocului operator, 

uniformele pentru operații chirurgicale ar trebui acoperite cu un halat de laborator. 

 Încălțămintea pentru clinică 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care să reducă riscul rănirii 

cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale 

potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale clinicii, sunt 

necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau padocuri 

direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (animale cu diaree severă). Încălțămintea special desemnată 

ar trebui să fie, de asemenea, utilizată în jurul spațiilor unde sunt cazate animale purtătoare de agenți infecțioși, cum 

ar fi Salmonella. Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în 

containerele destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de 

gunoi speciali. 
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 Încălțămintea pentru vizite în exploatații de animale 

La efectuarea vizitelor pe teren sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile. Cizmele pot fi implicate în transmiterea 

agenților patogeni de la o fermă la alta și pot fi surse secundare de transmitere a zoonozelor la om. Pentru prevenirea 

acestor evenimente, înainte de părăsirea unității, cizmele se vor curăța cu apă și prin periere energică până la 

îndepărtarea completă a materialelor contaminante vizibile (noroi, materii fecale, sânge și alte materii organice) și 

decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii acestora, 

personalul veterinar, studenți și public. Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact 

cu un animal sau când se lucrează în clinică (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul în 

spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) mască de 

protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage în 

afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 

 

5.6.5.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate gunoaiele grosiere. Contaminanții bruți și urina reduc semnificativ 

eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se minimizeze 

posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 
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Se spală cuștile, inclusiv pereții, ușile și vasele de adăpare și hrănire, cu apă și detergent sau săpun; perierea este 

întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante, cușca se lasă la scurs și uscat un timp 

suficient. Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În cușca curățată și uscată se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți și uși. Se poate folosi o soluție de 

hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special dacă este 

suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele cuștii și ulterior se poate caza un nou pacient. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 

uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic și clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele și echipamentele trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectate (recomandare: cel puțin la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea 

imediată este necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 

Acestea sunt depozitate la cusca pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 



 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 46 

 

46 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu, anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic, după fiecare pacient și 

dacă sunt vizibil murdare. 

Spații de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic spațiile de cazare. 

În tipul activității de igienizare trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se folosesc 

salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Culoarele trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a spațiului de cazare vacantat 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze spațiul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării spațiilor necontagioase. Spațiul de cazare este considerat o zonă contagioasă până la 

dezinfectare și pe cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă 

a acestuia. 

 

5.6.5.3. Igiena pacienților 

Pentru reducerea presiunii infecțioase și asigurarea măsurilor de igienă de bază, toți pacienții trebuie cazați în cuști 

curate.  

Personalul tehnic trebuie să curețe holurile în fiecare zi. Tehnicienii, studenții și internii sunt responsabili de 

curățarea și dezinfectarea cuștilor, urmând procedurile în vigoare. Igiena pacientului este extrem de importantă 

pentru tineret. Prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie îndepărtate imediat și cușca dezinfectată de 

către studenți și / sau personalul tehnic. 

Când un pacient este externat, cușca trebuie curățată cât mai curând posibil. 
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După externarea pacienților infecțioși suspectați sau confirmați (clasele 3 și 4) cușa se va goli, curăța și dezinfecta 

cât mai curând posibil. Cușca este considerată o zonă contagioasă până la realizarea dezinfectării. Astfel, niciun 

animal nu trebuie cazat până la curățarea și dezinfectarea completă a cuștii. 

Cuștile utilizate pentru pacienții care nu sunt contagioși sunt golite, curățate și dezinfectate după fiecare utilizare. 

Vasele de apă trebuie curățate regulat (de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe zi) și curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. În mod regulat, trebuie verificată prezența apei în vas; vasul trebuie 

reumplut cu apă proaspătă cel puțin de două ori pe zi, după curățare. 

Vasele pentru hrană trebuie curățate regulat (după cum este necesar, cel puțin de două ori pe zi) și trebuie curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. Apetitul trebuie notat în jurnalul de îngrijire zilnică, iar alimentele 

neconsumate se aruncă la tomberonul de deșeuri prestabilit. 

Pacienții trebuie menținuți cât mai curați posibil, toate excrețiile sau secrețiile trebuie îndepărtate imediat ce au fost 

observate. Pacienții murdari trebuie spălați/curățați în mod regulat. Mediul din jurul cuștii trebuie să fie curat, 

ordonat și îngrijit, adică fără medicamente sau materiale înconjurătoare, fără așternuturi în afara cuștii.  

Dacă pacienții defecă în afara unei cuști (fie în interiorul clădirii, fie în zona de mers), materiile fecale trebuie 

îndepărtate imediat. Dacă pacienții urinează în interiorul clădirii sau pe orice suprafață dură din afara clădirii, urina 

trebuie eliminată și podeaua curățată, dezinfectată și uscată. 

 

5.6.4.4. Biosecuritatea la vizitarea fermelor de păsări 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT , se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

5.6.6. Biosecuritatea în activitățile clinice cu carnivore de companie – POS 

5.6.6.1. Echipamentul de protecție 

 Uniformele pentru clinică 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii.  

Uniformele de clinică ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de contact cu 

lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. 

Uniformele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile.  

Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți patogeni 

la domiciliu. 

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în urma 

activităților clinice. Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod 

separat pentru spălarea uniformelor și pentru spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). 

Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 
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Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități. Aceste 

uniforme nu se vor purta în timpul altor proceduri sau în timpul manipulării pacienților. În afara blocului operator, 

uniformele pentru operații chirurgicale ar trebui acoperite cu un halat. 

 Încălțămintea pentru clinică 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul rănirii 

cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale 

potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale clinicii, sunt 

necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau padocuri 

direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (animale cu diaree severă). Încălțămintea de unică folosință 

trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele destinate acestor tipuri de deșeuri sau 

depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi speciali. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii acestora, 

personalul veterinar, studenți și public.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în 

clinică (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul în 

spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) mască de protecție, 

4) ochelari de protecție, 5) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage în 

afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) igiena mâinilor. 
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5.6.6.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate gunoaiele grosiere. Contaminanții bruți și urina reduc semnificativ 

eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se minimizeze 

posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală cuștile, inclusiv pereții, ușile și vasele de adăpare și hrănire, cu apă și detergent sau săpun; perierea este 

întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante, cusca se lasă la scurs și uscat un timp 

suficient. Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În cușca curățată și uscată se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți și uși. Se poate folosi o soluție de 

hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special dacă este 

suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele cuștii și ulterior se poate caza un nou pacient. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 

uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic și clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele și echipamentele trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectat (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată este 

necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 
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Acestea sunt depozitate la cusca pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu, anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic și după fiecare pacient 

dacă sunt murdare vizibil. 

Spații de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic spațiile de cazare. 

În tipul activității de igienizare trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se folosesc 

salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a spațiului de cazare vacantat 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze spațiul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării spațiilor necontagioase. Spațiul de cazare este considerat o zonă contagioasă până la 

dezinfectare și pe cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă 

a acestuia. 
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5.6.6.3. Igiena pacienților 

Pentru reducerea presiunii infecțioase și asigurarea măsurilor de igienă de bază, toți pacienții trebuie cazați în cuști 

curate.  

Personalul tehnic trebuie să curețe holurile în fiecare zi. Tehnicienii, studenții și internii sunt responsabili de 

curățarea și dezinfectarea cuștilor, urmând procedurile în vigoare. Igiena pacientului este extrem de importantă 

pentru tineret. Prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie îndepărtate imediat și cușca dezinfectată de 

către studenți și / sau personalul tehnic. 

Când un pacient este externat, cușca trebuie curățată cât mai curând posibil. 

După externarea pacienților infecțioși suspectați sau confirmați (clasele 3 și 4) cușa se va goli, curăța și dezinfecta 

cât mai curând posibil. Cușca este considerată o zonă contagioasă până la realizarea dezinfectării. Astfel, niciun 

animal nu trebuie cazat până la curățarea și dezinfectarea completă a cuștii. 

Cuștile utilizate pentru pacienții care nu sunt contagioși sunt golite, curățate și dezinfectate după fiecare utilizare. 

Vasele de apă trebuie curățate regulat (de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe zi) și curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. În mod regulat, trebuie verificată prezența apei în vas; vasul trebuie 

reumplut cu apă proaspătă cel puțin de două ori pe zi, după curățare. 

Vasele pentru hrană trebuie curățate regulat (după cum este necesar, cel puțin de două ori pe zi) și trebuie curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. Apetitul trebuie notat în jurnalul de îngrijire zilnică, iar alimentele 

neconsumate se aruncă la tomberonul de deșeuri prestabilit. 

Pacienții trebuie menținuți cât mai curați posibil, toate excrețiile sau secrețiile trebuie îndepărtate imediat ce au fost 

observate. Pacienții murdari trebuie spălați/curățați în mod regulat. Mediul din jurul cuștii trebuie să fie curat, 

ordonat și îngrijit, adică fără medicamente sau materiale înconjurătoare, fără așternuturi în afara cuștii.  

Dacă pacienții defecă în afara unei cuști (fie în interiorul clădirii, fie în zona de mers), materiile fecale trebuie 

îndepărtate imediat. Dacă pacienții urinează în interiorul clădirii sau pe orice suprafață dură din afara clădirii, urina 

trebuie eliminată și podeaua curățată, dezinfectată și uscată. 

5.6.6.4. Biosecuritatea in practica extramurală și EPT 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT , se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

 

5.6.7. Biosecuritatea în activitățile clinice cu alte animale de companie – POS 

5.6.7.1. Echipamentul de protecție 

 Uniformele pentru clinică 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara clinicii.  

Uniformele de clinică ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de 

contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. 

Uniformele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile.  
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Personalul ar trebui să conștientizeze că spălarea uniformelor murdare la domiciliu ar putea transfera agenți 

patogeni la domiciliu. 

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în 

urma activităților clinice. Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate 

în mod separat pentru spălarea uniformelor și pentru  spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, 

covorașe etc.). Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil 

murdare. 

Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități. Aceste 

uniforme nu se vor purta în timpul altor proceduri sau în timpul manipulării pacienților. În afara blocului 

operator, uniformele pentru operații chirurgicale ar trebui acoperite cu un halat. 

 Încălțămintea pentru clinică 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul 

rănirii cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu 

materiale potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale clinicii, 

sunt necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau 

padocuri direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (animale cu diaree severă). Încălțămintea de 

unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele destinate acestor 

tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi speciali. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și 

pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, 

proprietarii acestora, personalul veterinar, studenți și public.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se 

lucrează în clinică (inclusiv la curățenie). 
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Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită 

accesul în spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) mască de 

protecție, 4) ochelari de protecție, 5) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) igiena mâinilor. 

 

5.6.7.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate gunoaiele grosiere. Contaminanții bruți și urina reduc semnificativ 

eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se minimizeze 

posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală cuștile, inclusiv pereții, ușile și vasele de adăpare și hrănire, cu apă și detergent sau săpun; perierea este 

întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante, cusca se lasă la scurs și uscat un timp 

suficient. Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În cușca curățată și uscată se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți și uși. Se poate folosi o soluție de 

hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special dacă este 

suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele cuștii și ulterior se poate caza un nou pacient. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 

uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic și clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele și echipamentele trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la diferiți pacienți. 
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Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectat (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată este 

necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 

Acestea sunt depozitate la cusca pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu, anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic și după fiecare pacient 

dacă sunt murdare vizibil. 

Spații de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic spațiile de cazare. 

În tipul activității de igienizare trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se folosesc 

salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 
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Culoarele trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a spațiului de cazare vacantat 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze spațiul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării spațiilor necontagioase. Spațiul de cazare este considerat o zonă contagioasă până la 

dezinfectare și pe cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă 

a acestuia. 

 

5.6.7.3. Igiena pacienților 

Pentru reducerea presiunii infecțioase și asigurarea măsurilor de igienă de bază, toți pacienții trebuie cazați în cuști 

curate.  

Personalul tehnic trebuie să curețe holurile în fiecare zi. Tehnicienii, studenții și internii sunt responsabili de 

curățarea și dezinfectarea cuștilor, urmând procedurile în vigoare. Igiena pacientului este extrem de importantă 

pentru tineret. Prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie îndepărtate imediat și cușca dezinfectată de 

către studenți și / sau personalul tehnic. 

Când un pacient este externat, cușca trebuie curățată cât mai curând posibil. 

După externarea pacienților infecțioși suspectați sau confirmați (clasele 3 și 4) cușa se va goli, curăța și dezinfecta 

cât mai curând posibil. Cușca este considerată o zonă contagioasă până la realizarea dezinfectării. Astfel, niciun 

animal nu trebuie cazat până la curățarea și dezinfectarea completă a cuștii. 

Cuștile utilizate pentru pacienții care nu sunt contagioși sunt golite, curățate și dezinfectate după fiecare utilizare. 

Vasele de apă trebuie curățate regulat (de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe zi) și curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. În mod regulat, trebuie verificată prezența apei în vas; vasul trebuie 

reumplut cu apă proaspătă cel puțin de două ori pe zi, după curățare. 

Vasele pentru hrană trebuie curățate regulat (după cum este necesar, cel puțin de două ori pe zi) și trebuie curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. Apetitul trebuie notat în jurnalul de îngrijire zilnică, iar alimentele 

neconsumate se aruncă la tomberonul de deșeuri prestabilit. 

Pacienții trebuie menținuți cât mai curați posibil, toate excrețiile sau secrețiile trebuie îndepărtate imediat ce au fost 

observate. Pacienții murdari trebuie spălați/curățați în mod regulat. Mediul din jurul cuștii trebuie să fie curat, 

ordonat și îngrijit, adică fără medicamente sau materiale înconjurătoare, fără așternuturi în afara cuștii.  

Dacă pacienții defecă în afara unei cuști (fie în interiorul clădirii, fie în zona de mers), materiile fecale trebuie 

îndepărtate imediat. Dacă pacienții urinează în interiorul clădirii sau pe orice suprafață dură din afara clădirii, urina 

trebuie eliminată și podeaua curățată, dezinfectată și uscată. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 56 

 

56 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

5.7. Principii de biosecuritate aplicate în igiena și controlul alimentelor 

 

5.7.1. Echipamentul de protecție 

 Halate și salopete pentru lucrări practice / abator 

Halatele și salopetele sunt prima barieră de protecție individuală împotriva contaminării, dar acestea ar trebui la 

rândul lor protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de contact cu soluții, reactivi, 

lichide, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții.  

Halatele, salopetele şi halatele de unică folosinţă pot fi utilizate atât în laboratoare, cât şi în activitățile din abator. 

Halatele de unică folosinţă sau halatele albe sunt obligatorii pentru activitățile efectuate în abatoare.  

Salopetele se recomandă pentru activitățile efectuate în abatoare.  

Halate și salopete pentru lucrări practice / abator nu trebuie purtate în afara spațiilor de lucru. 

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea halatelor și salopetelor murdare acasă pentru spălare ar putea 

transfera agenți patogeni la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

 Încălțămintea pentru vizite în abatoare 

La efectuarea vizitelor în abatoare sunt utilizate cizmele de cauciuc lavabile de culoare albă. După fiecare vizită, 

cizmele se vor curăța cu apă și prin periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor contaminante 

vizibile și decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile trebuie aplicate următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul 

actului medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu 

sânge sau alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în 

laborator (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) mască de 

protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 
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La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage în 

afară!, 2) ochelari de protecție, 3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 

 

5.7.2. Igiena spațiilor, echipamentelor, instrumentarului și suprafețelor de lucru 

Curățarea corectă a spațiilor și echipamentelor reduce semnificativ transmiterea agenților patogeni cu risc zoonotic. 

Toate suprafețele și echipamentele de lucru trebuie curățate imediat după ce au fost folosite sau ori de câte ori este 

necesar. 

Suprafețele pe care sunt așezate / examinate produsele alimentare trebuie să fie din materiale impermeabile și 

neporoase, care să poată fi ușor de curățat. Curățarea acestor suprafețe trebuie să preceadă dezinfectarea, deoarece 

materiile organice reduc eficacitatea majorității dezinfectanților. Pe parcursul procesului de curățare a suprafețelor, 

trebuie evitată generarea de praf și aerosoli. Suprafețele uscate ar trebui umectate înaintea măturării. Zonele care 

trebuie curățate trebuie să fie ventilate corespunzător. 

Instrumentarul și echipamentele curate trebuie păstrate separat de cele murdare. La curățarea echipamentelor și 

suprafețelor trebuie purtate mănuși de protecție. Operațiunile de curățare și dezinfectare a echipamentelor trebuie să 

aibă în vedere destinația acestora și recomandările producătorului. Orice echipament care trebuie supus procedurilor 

de sterilizare sau dezinfectare chimică sau termică trebuie mai întâi curățat. Pentru evitarea producerii de stropi și 

aerosoli, la toate obiectele rezistente la apă se recomandă ca etapele de curățare și dezinfecție să fie efectuate prin 

scufundarea în soluția de curățare / dezinfectantă. 

Dezinfectanții trebuie folosiți conform instrucțiunilor producătorilor, ținându-se cont în special de diluție și timpul 

de contact. Înaintea returnării materialelor reutilizabile, echipamentelor și instrumentarului se va proceda la 

îndepărtarea părților ascuțite de unică folosință (ace, lame de bisturiu etc), care vor fi aruncate în containerele 

speciale, rezistente la perforare.  

Nu se amestecă rufele murdare cu deșeuri, obiecte ascuțite sau bucăți anatomice.  

Înaintea returnării la magazie, echipamentele și instrumentarul tăios se curăță de materiile organice, se spală și 

decontaminează.  

Înaintea utilizării dezinfectantului se va proceda la îndepărtarea reziduurilor grosiere evitându-se formarea de praf 

sau aerosolizarea, ce ar putea favoriza dispersia patogenilor în mediu.  

Se recomandă curățarea acestor zone cu apă și detergent sau săpun în vederea descompuneri biofilmului de suprafață 

și îndepărtării reziduurilor de suprafață care împiedică sau inhibă procesul de dezinfectare în profunzime. 
Suprafețele curățate cu detergent se vor clăti cu apă din abundență pentru îndepărtarea urmelor de detergenți care ar 

putea să inactiveze dezinfectantul folosit. 

După uscarea completă, suprafețele se tratează cu soluție dezinfectantă preparată conform indicațiilor 

producătorului, care v-a fi lăsată să acționeze conform recomandărilor producătorului existente în Fişa tehnică şi de 

securitate a produsului. 

Excesul de dezinfectant se îndepărtează cu apă, prosoape de hârtie curate, mop sau racletă. 

Dezinfectantul trebuie spălat de pe toate suprafețele sau lăsat să se usuce o perioadă suficientă de timp (conform 

specificațiilor producătorului) înainte de refolosire. 

Zonele cu utilizare multiplă (holuri) trebuie curățate și dezinfectate zilnic. 

 Utilizarea dezinfectantelor  
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Se face în acord cu recomandările producătorului și numai pentru scopul specificat pe etichetă. Atunci când este 

probabil sau necesar contactul cu pielea sau alte țesuturi sunt utilizate alcoolul sanitar, betadina și soluțiile de 

clorhexidină. Alți dezinfectanți, cum ar fi hipocloritul (înălbitor), fenolii, compușii de amoniu cuaternar, peroxidul 

de hidrogen sau aldehidele se aplică numai pe suprafețe, echipamente sau instalații. 

Dezinfectantele sunt eficiente atunci când se aplică pe suprafețe curate și neporoase. Unele materiale precum lemnul 

brut și noroiul nu pot fi dezinfectate sau decontaminate prin proceduri de rutină. În plus, suprafețele neporoase care 

sunt prăfuite, cu noroi, cu pete de ulei, biofilme și alte materiale biologice nu se vor decontaminata în mod eficient. 

 Dezinfecția instrumentarului și echipamentelor 

Pentru a reduce riscul de transmitere a agenților patogeni, tot instrumentarul și echipamentele trebuie curățate și 

dezinfectate corespunzător înainte de depozitare.  

 Dezinfectate și detergenți utilizabili în cadrul FMV 

Sunt acceptate spre utilizare toate produsele biocide, detergenți și dezinfectanțe autorizate pentru medicina 

veterinară. Lista acestor produse și spectrul lor de activitate sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului manual. 

Dezinfectantele utilizate în cadrul FMV trebuie să țină cont de spectrul de acțiune antimicrobiană al acestora. 

Informații detaliate privind acțiunea antimicrobiană a diferitelor categorii de dezinfectante sunt prezentate în Anexa 

2 a prezentului manual. 

Informații detaliate privind caracteristicile diferitelor clase de dezinfectante sunt prezentate în Anexa 3 a prezentului 

manual. 

 

5.7.3. Gestionarea deșeurilor biologice 

Trebuie luate toate precauțiile care se impun pentru a preveni rănirea cu ace, lame de bisturiu și alte obiecte ascuțite.  

Obiectele ascuțite trebuie aruncate în containere dedicate, rezistente la perforare. Odată umplute, aceste containere 

rezistente la perforare trebuie introduse într-un recipient de 60L de culoare galbenă și eliminate în vederea 

neutralizării. 

Deșeurile cu risc infecțios trebuie aruncate în recipientele prezente în sala.  

Deșeurile fără suspiciune de contaminare biologică cu patogeni zoonotici sau infecțioși ar trebui aruncate în pungile 

pentru deșeuri curente. 

Deșeurile suspectate de a fi infectate cu un agent zoonotic sau un agent patogen extrem de infecțios trebuie aruncate 

în containerele speciale, de culoare galbenă. 

Trebuie evitată contaminarea exteriorului pungi de plastic în care s-au ambalat probele biologice cu risc biologic 

ridicat. 

Gestionarea deșeurilor se face conform procedurii descrise în Anexa 5.  

 

5.7.4. Biosecuritatea activităților didactice extramurale și EPT in unitățile de industrie 

alimentară 

Vizitele sunt planificate cu cel puțin o săptămână înainte. 

În activitățile didactice extramurale și EPT studenții și personalul FMV vor respecta și aplica normele și măsurile de 

biosecuritate specifice fiecărei unități.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 
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5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 

 

5.7.4.1. Principii generale de igienă 

Dacă un student suferă de o boală contagioasă despre care se știe că este potențial periculoasă pentru produsele 

alimentare sau animalele vii, acesta trebuie să informeze imediat cadrul didactic responsabil. Studentul nu va avea 

voie să intre în zona de producție. 

Dacă un student conoaşte sau există posibilitatea rezonabilă ca acesta să sufere de anumite alergii la înţepăturile 

unor insecte/albine, la anumite substanţe medicamentoase, substanţe chimice, reactivi, produşi de degradare ai 

acestor substanţe, acesta trebuie să informeze imediat cadrul didactic responsabil. Studentul nu va avea voie să 

desfăşoare activităţi care implică interacţiunea cu aceste pericole potenţiale. 

Persoanele responsabile de unitatea de abatorizare / de industrie alimentară trebuie să cunoască de toate pericolele 

zoonotice care pot fi întâlnite în unitățiile lor. Dacă este cazul, acestea vor informa reprezentantul facultății de 

medicină veterinară despre prezența unor astfel de pericole, astfel încât studenții să nu fie în contact cu materialele 

contaminate (de exemplu: animale, carcase, țesuturi, secreții, excreții etc). 

Pentru reducerea riscului de contaminare a alimentelor, studenților li se oferă instrucțiuni clare cu privire la 

problemele de igienă a alimentelor. Întrucât majoritatea unităților de abatorizare sunt certificate ISO și urmează 

planurile HACCP, studenții sunt rugați să respecte cu strictețe regulile interne de igienă. De asemenea, li se cere să 

aibă un grad ridicat de igienă personală. 

Normele generale de igienă sunt prezentate/aduse la cunoştinţa studenților de cadrul didactic coordonator împreună 

cu reprezentantul legal sau delegatul unităţii în care studenţii urmează să desfăşoare activităţi specifice pregătirii 

acestora; studenții se înregistrează la punctul de acces în unitate, asumându-și prin semnătură că au înțeles 

instrucțiunile prezentate/prelucrate şi sunt de acord cu respectarea acestora. Pentru accesul în anumite unităţi este 

necesar ca studenţii să completeze a declaraţie pe proprie răspundere privind starea lor de sănătate (lipsa anumitor 

manifestări considerate semne de boală ex. tuse, stranut, febră, probleme respiratorii, digestive etc., dacă s-au 

deplasat în alte unităţi sau în afara ţării şi în ce perioadă). Un exemplar al documentelor semnate de studenți este 

predat personalului abatorului / unității de industrie alimentară / laboratorului, iar al doilea exemplar al 

documentelor semnate este păstrat de cadrul didactic coordonator şi arhivat. Pe durata întregii vizite, cadrele 

didactice responsabile împreună cu delegaţii unităţii care desfăşoară activităţi în industria alimentară se asigură că 

studenții respectă regulile de igienă şi bune practici. Studenților li se cere în special să nu atingă produsele 

alimentare, cu excepția cazului în care trebuie să efectueze inspecția. 

Îmbrăcămintea și încălțămintea purtată pentru a vizita alte unități ar trebui curățate și dezinfectate înainte de 

reutilizare. 

La intrarea într-o unitate, studenții trebuie să informeze cadrul didactic cu privire la orice altă unitate de creștere a 

animalelor vizitată cu 48 de ore înainte, inclusiv orice spații de izolare sau depozitare a deșeurilor.  

Este strict interzisă introducerea și consumul oricărui aliment / lichid în intgeriorul abatorului / unității de 

industrie alimentară.  

Orice leziune cutanată trebuie acoperită (plasturi sau pansament rezistent la apă). 

Fumatul și deținerea și consumul de alcool sau droguri sunt strict interzise în locurile de producție. Purtarea de 

bijuterii este interzisă, inclusiv ceasurile, cerceii, piercingul și unghiile false sunt de asemenea interzise. Pentru 
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accesul în anumite unităţi sau ariile de producţie este interzisă folosirea cremelor de mâini parfumate  şi a 

parfumurilor/loţiunilor după bărbierit puternic parfumate. 

 

Spalarea mainilor 

La intrarea și ieșirea dintr-o unitate alimentară, după contactul cu un animal, după mersul la toaletă și atunci când 

sunt vizibil murdare, mâinile trebuie spălate și / sau dezinfectate cu apă și săpun antibacterian, cu șervețele 

antibacteriene sau cu soluție hidro-alcoolică. 

Pentru uscarea mâinilor sunt utilizate prosoapele de hârtie de unică folosință, care se aruncă într-un recipient 

dedicat deșeurilor. Se pot folosi și mănuși de latex de unică folosință, dar nu sunt un substitut pentru spălarea 

corectă a mâinilor.  

Mănuși de unică folosință trebuie să fie purtate în cazul existenței unor leziuni la nivelul mâinilor (chiar dacă sunt 

acoperite cu leucoplast sau pansament). 

Protocolul de spălare a mâinilor este detaliat la capitolul 5.4.2.1. 

Îmbrăcămintea pentru studenți 

Studenții sunt rugați să poarte haine curate. Atunci când intră în unitățile de industrie alimentară trebuie să 

îmbrace un halat de laborator de unică folosință, să își pună o bonetă de unică folosință, o cască de protecție din 

plastic, precum și cizme albe curate sau botoșei de unică folosință. 

Vizitarea unităților trebuie să înceapă din zona curată și se încheie în sectoarele murdare (deplasare în sens unic!), 

pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată. Acolo unde se impune, studenții și personalul trebuie să își 

schimbe complet hainele, să-și spele cizmele și să urmeze procedurile de biosecuritate în vigoare în respectiva 

unitate. 

Echipamentele (cizmele, căștile) utilizate în abator ar trebui dedicate acestui tip de activitate. La fiecare intrare și 

ieșire din abator, cizmele trebuie spălate la stația de spălare a cizmelor. Dezinfecția cizmelor se face la finalul 

activității. După dezinfectare cismele se clătesc apoi cu apă curată și se usucă la aer. Căștile de protecție sunt 

dezinfectate cu apă și săpun antibacterian la fiecare ieșire din unitate. 

 

5.7.4.2. Principii speciale de igienă la vizitarea abatoarelor de bovine, ovine, suine și cabaline 

Studenții parcurg protocoalele de biosecuritate impuse de unitate, aplicând toate etapele de filtrul sanitar existente. 

Pe cât posibil, în timpul vizitei se respectă deplasarea unidirecțională: studenții vor începe vizita împreună cu 

delegaţii unităţii care desfăşoară activităţi în industria alimentară din sectorul curat spre sectorul murdar. Pe cât 

posibil, vizita se încheie în zona de recepție a animalelor vii și de inspecție ante mortem. 

Studenții observă modalitatea de îndeplinire a cerinţelor privind asigurarea igienei în unităţile cu profil alimentar 

pornind de la proiectarea, designul, construcţia, localizarea şi mărimea fabricii cu activitate în domeniul alimentar, 

dotările unităţii din punct de vedere al echipamentelor, amplasarea acestora, modalitatea de aplicare a operaţiunilor 

de igienizare, dezinfecţie, modul de desfăşurare a activităţilor tehnologice aferente fluxului unităţii, executarea 

inspecției cărnii, carcaselor, organelor, alături de un medic veterinar care efectuează aceste activităţi pe flux. 

Studenții trebuie să poarte echipament de protecţie complet şi curat (halat, bonetă, mâneci, mănuși, protecţii de 

unică folosinţă pentru încălţăminte sau cizme de cauciuc).   

În cazul unui accident prin tăiere, studentul își oprește imediat inspecția, își spală mâinile și se dezinfectată cu alcool 

sau cu un alt dezinfectant (clorhexidină). 
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5.7.4.3. Principii speciale de igienă la vizitarea carmangeriilor și măcelariilor 

Se respectă regulile de igienă aplicate la vizitarea zonei curate din abatoare. 

 

5.7.4.4. Principii speciale de igienă la vizitarea unităților de procesare carne 

În camera de intrare în unitatea care desfăşoară activităţi în industria alimentară, studenții îmbracă echipamentul de 

protecţie (halate albe de laborator/ halate de unică folosință, bonetă, protecţii de unică folosinţă pentru încălţăminte), 

își spală cizmele și mâinile. Studenţii împreună cu cadrul didactic coordonator şi cu reprezentantul legal sau 

delegatul unităţii se deplasează prin zona de filtru igienic sanitar, îşi dezinfectează mâinile şi încălţămintea şi intră în 

spaţiul productiv de desfăşurare a activităţilor. 

La ieșire, echipamentul de unică folosință este scos și eliminat în recipiente dedicate special acestui scop şi 

inscripţionate corespunzător. 

 

5.7.4.4. Principii speciale de igienă la vizitarea abatoarelor de păsări 

Se aplică regulile generale de igienă. Studenții parcurg protocoalele de biosecuritate impuse de unitate, aplicând 

toate etapele de filtrul sanitar existente. Studenții sunt rugați să poarte haine curate. Atunci când intră în unități 

trebuie să îmbrace un halat de laborator de unică folosință, să își pună o bonetă de unică folosință, precum și 

cizme albe curate sau protecţii de unică folosinţă pentru încălţăminte. La ieșire, echipamentul de unică folosință 

este scos și eliminat în recipiente dedicate special acestui scop şi inscripţionate corespunzător. 

 

 

5.8. Principii de biosecuritate aplicate în laboratorul clinic al FMV 

5.8.1. Echipamentul de protecție 

 Halate pentru laborator 

Halatele sunt prima barieră de protecție individuală împotriva contaminării.  

Halatele și salopetele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare și la sfârșitul fiecărei zile.  

Halatele sunt utilizate numai în laborator. 

Halate pentru laborator nu sunt purtate în afara spațiilor de lucru. 

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea halatelor și salopetelor murdare acasă pentru spălare ar 

putea transfera agenți patogeni la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

 Încălțămintea pentru laborator 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul 

rănirii cu obiecte ascuțite și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum 

sânge, fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

 Alte echipamente de protecție personală 
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În toate activitățile trebuie aplicate următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori se lucrează în laborator (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 

5.8.2. Igiena spațiilor 

Se aplică regulile generale de igienă 

 

5.8.3. Gestionarea deșeurilor biologice 

Se aplică procedura generală descrisă în Anexa 5. 

 

5.8.4. Reguli specifice pentru activitățile desfășurate în departamentul de biologie 

moleculară și analize genetice 

Se va folosi câte un halat de laborator pentru fiecare cameră de lucru în parte : 1. cameră pregătire primară, extracție 

și cuplare acizi nucleici; 2. cameră amplificare acizi nucleici; 3. cameră pre-PCR. Nu se va folosi același halat de 

laborator dintr-o cameră de lucru în alta. 

Halatul de laborator se va folosi atâta timp cât se va lucra în camera de lucru.  

Mănușile de laborator de unică folosință trebuie să fie din nitril și se vor folosi diferit pe fiecare cameră de lucru. Nu 

se vor folosi aceleași mănusi de laborator de unică folosință de nitril dintr-o cameră de lucru în alta. 

Se vor folosi bonete de unică folosință pentru fiecare cameră de lucru în parte. 

Se vor folosi botoși de unică folosință peste încălțamintea de laborator pentru fiecare cameră de lucru în parte.  

 

5.8.5. Reguli specifice pentru activitățile desfășurate în departamentul de biochimie, 

hematologie, imunologie 

Se vor folosi bonete de unică folosință. 

Se vor folosi botoși de unică folosință peste încălțamintea de laborator.  
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5.9. Principii de biosecuritate aplicate la lucrările practice de anatomie 

5.9.1. Biosecuritatea personalului 

Se recomandă ca personalul să fie vaccinat antitetanic și antirabic.  

Dacă un student se taie pe sine în timpul disecției, trebuie să oprească imediat disecția, să informeze cadrul didactic 

responbil și să se spele pe mâini. Rana este inspectată și dezinfectată cu iodine povidone / betadină sau alt produs 

echialent. Dacă rana este adâncă, trebuie urmată procedura de urgență. Dacă rana este superficială, este acoperită cu 

bandă pentru a preveni contaminarea plăgii. 

Dacă un student nu este imunizat împotriva tetanosului, are nevoie de îngrijiri spitalicești, un ser anti-tetanic și un 

vaccin împotriva tetanosului. 

Spălarea mâinilor și dezinfectarea sunt obligatorii înainte de a părăsi zona de lucru. Utilizarea mănușilor de unică 

folosință în timpul disecției este obligatorie, dar aceasta nu scutește studentul de spălarea și dezinfectarea mâinilor 

înainte de a părăsi zona de lucru. 

În cazul în care există suspiciunea unei boli contagioase, studenților li se va cere să părăsească camera de disecție, 

după ce au aruncat mănușile și șorțurile de unică folosință într-un recipient galben separat, și-au spălat și dezinfectat 

mâinile și instrumentarul. Toate cadavrele contaminate vor fi colectate de către personal în recipiente speciale. 

Instrumentarul, cizmele de cauciuc și încălțămintea specială, precum și mesele și sălile de disecție, vor fi spălate 

complet și dezinfectate. 

Studenții trebuie să poarte protecții pentru încălțăminte la intrarea în sala de lucrări practice și acestea se scot 

imediat ce părăsesc zona de risc. 

Este strict interzis consumul de mâncare și lichide în incinta pavilionului de Anatomie, cu excepția birourilor. 

Toate materialele de curs aduse în sala de disecție trebuie plastifiate și curățate după fiecare ședință de disecție (apă 

și săpun), apoi dezinfectate. 

Vizitatorii au acces doar pe coridoarele și în zona curată a pavilionului. 

Copiii care vizitează pavilionul au acces doar numai însoțiți de un adult și doar pe coridoare și în zona curată. 

Nici personalul, nici studenții nu au voie să își aducă animalele de companmie în pavilionul Anatomiei. 

Accesul oricărui animal care nu este folosit în scopurile activităților desfășurate în pavilionul de anatomie este strict 

interzis. 

 

5.9.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Instrumentarul de disecție trebuie spălat și dezinfectat la sfârșitul fiecărei sesiuni de lucru. 

Lamele de bisturiu folosite trebuie aruncate în recipientele speciale. Mănușile murdare trebuie aruncate în 

containerele de deșeuri galbene.  

Instrumentarul de disecție folosit de personal trebuie spălat și dezinfectat în fiecare zi. 

În fiecare zi, camerele de disecție vor fi măturate, spălate cu apă (furtun) și răzuite. Mesele de disecție vor fi spălate 

zilnic cu detergenți industriali și dezinfectate la sfârșitul fiecărei săptămâni de disecție. 

 

5.9.3. Gestionarea animalelor, deșeurilor biologice și cadavrelor 

Pentru activitățile desfășurate la Anatomie sunt achiziționate doar animalele sănătoase.  

Neutralizarea deșeurilor biologice și cadavrelor se face conform procedurii din Anexa 5. 
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5.10. Principii de biosecuritate aplicate în laboratorul de microbiologie-imunologie 

5.10.1. Norme generale de biosecuritate a personalului în cadrul disciplinei Microbiologie-

Imunologie  

Igiena mâinilor 

 Igiena mâinilor trebuie făcută în următoarele situații: 

- Înainte și după manipularea fiecărui pacient; 

- După orice contact cu sângele, lichidele corporale, secrețiile, excrețiile și obiectele contaminate, indiferent 

dacă s-au purtat sau nu mănuși; 

- Imediat după îndepărtarea mănușilor; 

- Între diferite proceduri la același pacient, pentru a preveni contaminarea încrucișată a diferitelor locații ale 

corpului; 

- După manipularea probelor sau culturilor de laborator; 

- După curățarea cuștilor, padocurilor, meselor sau oricărei suprafețe contaminate; 

- Înainte de masă, pauze, fumat sau părăsirea locului de muncă la finalul zilei de lucru; 

- Înainte și după utilizarea grupurilor sanitare (toalete); 

 Tehnica recomandată pentru spălarea mâinilor: 

- Se uda mâinile și antebrațele cu apă caldă; 

- Se pun ~3-5 ml (1-2 pompe complete) de săpun în podul palmei; 

- Se freacă puternic fiecare față a mâinilor dincolo de încheietura mâinii timp de 10-30 de secunde, se 

freacă fiecare deget individual și între degete, sub inele și unghii; 

- Se clătesc mâinile sub jet de apă caldă până când toate reziduurile de săpun sunt eliminate; 

- Se usucă mâinile cu un prosop de hârtie de unică folosință sau la uscătorul cu aer cald. 

 Tehnica recomandată pentru utilizarea unui dezinfectant de mâini: 

- Se toarnă o cantitate corespunzătoare de dezinfectant în podul palmei; 

- Se freacă dezinfectantul cu vârful degetelor mâinii opuse, apoi pe întinde pe întreaga mână; 

- Se repetă procedura cu mâna opusă; 

- Se freacă ambele mâini până se usucă, fără să se clătească. 

 Dacă nu este posibilă spălarea imediată a mâinilor, până la accesul la apă caldă și săpun se pot folosi 

șervețele umede cu alcool sau alte produse de igienizare. 

 Se recomandă personalului și studenților FMV care lucrează direct cu animalele sau care manipulează 

probe biologice să-și mențină unghiile scurte și să nu poarte bijuterii pe degete sau la mâini. 

 Toate leziunile de la nivelul pielii mâinilor și antebrațelor trebuie acoperite cu bandaj rezistent la apă. 

 

 

5.10.2. Echipamentul de protecție 

 Halate pentru laborator 

Halatele sunt prima barieră de protecție individuală împotriva contaminării.  

Halatele și salopetele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare și la sfârșitul fiecărei zile.  

Halatele sunt utilizate numai în laborator. 
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Halate pentru laborator nu sunt purtate în afara spațiilor de lucru. 

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea halatelor și salopetelor murdare acasă pentru spălare ar 

putea transfera agenți patogeni la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

 Încălțămintea pentru laborator 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul 

rănirii cu obiecte ascuțite și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum 

sânge, fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile trebuie aplicate următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții),; 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori se lucrează în laborator (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 

5.10.3. Igiena echipamentul de protecție individuală 

 Halate, salopete și uniforme pentru lucrări practice  

Halatele și salopetele de laborator sunt prima barieră de protecție individuală împotriva contaminării, dar în 

cazul riscului crescut de contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și 

excreții, acestea ar trebui la rândul lor protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile. Halatele și salopetele de 

laborator trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile. 

Halatele de laborator ar trebui utilizate numai în laboratoare, nu în activități clinice. 

 Încălțămintea pentru clinică 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale 

laboratorului, sunt necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică Acestea ar putea fi necesare 

personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau padocuri direct pe podea sau dacă 

aceștia pot contamina podeaua (animale cu diaree severă). Încălțămintea special desemnată ar trebui să fie, de 

asemenea, utilizată în jurul grajdurilor pentru cai sau alte animale cunoscute ca purtătoare de agenți infecțioși, 

cum ar fi Salmonella. Încălțămintea de unică folosință trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și 

aruncată în containerele destinate acestor tipuri de deșeuri sau depozitată în zona contaminată până la colectarea 

ei în saci de gunoi speciali. 

 Alte echipamente de protecție personală 
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În toate activitățile de laborator și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și 

probele biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul 

actului medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu 

sânge sau alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și 

pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public. Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori 

poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în clinică (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) 

mască de protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) ochelari de protecție, 3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) bonetă, 6)igiena mâinilor. 

 

5.10.4. Igiena spațiilor 

Curățarea și dezinfectarea echipamentelor și suprafețelor de lucru 

Curățarea corectă a spațiilor și echipamentelor reduce semnificativ transmiterea agenților patogeni cu risc 

zoonotic. Toate suprafețele și echipamentele de lucru trebuie curățate imediat după ce au fost folosite sau ori 

de câte ori este necesar. 

Curățarea acestor suprafețe trebuie să preceadă dezinfectarea, deoarece materiile organice reduc eficacitatea 

majorității dezinfectanților. Pe parcursul procesului de curățare a suprafețelor, trebuie evitată generarea de praf 

și aerosoli, deoarece acestea ar putea conține agenți patogeni pentru om și animale. Suprafețele uscate ar trebui 

umectate înaintea măturării. Zonele care trebuie curățate trebuie să fie ventilate corespunzător. 

Operațiunile de curățare și dezinfectare a echipamentelor trebuie să aibă în vedere destinația acestora și 

recomandările producătorului. Orice echipament care trebuie supus procedurilor de sterilizare sau dezinfectare 

chimică sau termică trebuie mai întâi curățat. Pentru evitarea producerii de stropi și aerosoli, la toate obiectele 

rezistente la apă se recomandă ca etapele de curățare și dezinfecție să fie efectuate prin scufundarea în soluția 

de curățare / dezinfectantă. 

Pentru a asigura eficacitatea, dezinfectanții trebuie folosiți conform instrucțiunilor producătorilor, ținându-se 

cont în special de diluție și timpul de contact. Înaintea returnării materialelor reutilizabile, echipamentelor și 

instrumentarului se va proceda la îndepărtarea părților ascuțite de unică folosință (ace, lame de bisturiu etc), 

care vor fi aruncate în containerele speciale, rezistente la perforare.  

Înaintea utilizării dezinfectantului se va proceda la îndepărtarea reziduurilor grosiere evitându-se formarea de 

praf sau aerosolizarea, ce ar putea favoriza dispersia patogenilor în mediu.  
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În vederea descompuneri biofilmului de suprafață și îndepărtării reziduurilor de suprafață care împiedică sau 

inhibă procesul de dezinfectare în profunzime, se recomandă curățarea acestor zone cu apă și detergent sau 

săpun. 
Suprafețele curățate cu detergent se vor clăti cu apă din abundență pentru îndepărtarea urmelor de detergenți 

care ar putea să inactiveze dezinfectantul folosit. 

După uscarea completă, suprafețele se tratează cu soluție dezinfectantă preparată conform indicațiilor 

producătorului, care v-a fi lăsată să acționeze cel puțin 15 minute. 

Excesul de dezinfectant se îndepărtează cu apă, prosoape de hârtie curate, mop sau racletă. 

 

5.10.5. Gestionarea deșeurilor biologice 

Deşeurile rezultate din activităţile didactice/cercetare/ 

  Una din metodele  eficiente de control a infectiilor este reprezentata de gestionarea deseurilor rezultate, 

adica modul cum se colecteaza , se ambaleaza , se depoziteaza temporar si se elimina aceste deseuri. Aceste 

reglementari fac obiectul Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 219 - 2002 pentru aprobarea normelor 

tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza nationala de de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

 Deseurile rezultate din activitatile medicale sunt deseurile nepericuloase si periculoase, care se produc in 

FMVB . 

 Pe criterii practice se clasifica in: 

  - deseuri nepericuloase 

  - deseuri periculoase 

 Deseurile nepericuloase - sunt deseuri a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere 

si care nu prezinta un risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu . Ele rezulta din activitatea serviciilor 

medicale tehnico - medicale , administrative etc. Aceste deseuri se indeparteaza la fel ca deseurile menajere . Sunt 

incluse urmatoarele categorii : 

  -ambalajele materialelor sterile 

  -hartia     

  -resturi alimentare 

  -sacii si alte ambalaje din material plastic , recipiente de sticla care nu au venit in contact cu 

sangele sau produse biologice 

 Deseurile periculoase -sunt deseurile rezultate din activitati medicale care constituie un risc pentru 

sanatatea umana si pentru mediu:. 

  - deseuri infectioase sunt deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange sau 

alte fluide biologice precum si materiale care contin sau au venit in contact cu virusuri, bacterii , paraziti si sau 

toxinele microorganismelor . Ele cuprind : 

o seringi 

o recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice 

o manusi 

o comprese , pansamente 

o recipiente  de plastic pentru colectarea urinii 

o materiale de laborator folosite etc. 

  -deseuri intepatoare - taietoare -sunt deseurile care pot produce leziuni  mecanice prin intepare 

sau taiere . Ele cuprind : 

o ace  

o lame de bisturiu 
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Aceste deseuri sunt considerate deseuri infectioase. 

  -deseuri chimice - sunt substantele chimice solide , corozive ori inflamabile .  

Ele includ :  

o reziduurile de substante chimice 

o sticlarie de laborator 

o sticlarie sparta sau nu care a venit in contact cu material infectios 

o reactivi si substante folosite in laborator 

o substantele de curatenie si dezinfectie deteriorate  

 Denumirile categoriilor de deseuri definite mai sus sunt corespondente cu urmatoarele denumiri din 

Catalogul European al Deseurilor cuprins in Hotararea de Guvern nr. 856/2002 : 

o deseuri nepericuloase corespund codului 18 01 04 sunt deseuri ale caror colectare si eliminare nu fac 

obiectul unor masuri speciale privind infectiile .  

o deseuri infectioase corespund codului 18 01 03 sunt deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor 

masuri speciale privind prevenirea infectiilor 

o deseuri intepatoare-taietoare corespund codului 18 01 01  

o deseuri chimice  corespund codului 18 01 05 

 

Eliminarea deșeurilor 

 Biosecuritatea eliminării deșeurilor ascuțite 

Trebuie luate toate precauțiile care se impun pentru a preveni rănirea cu ace, lame de bisturiu și alte obiecte 

ascuțite. Pentru a preveni înțeparea cu ace de seringă, în activitățile clinice se interzice  punerea capacului la 

acele folosite. Personalul și studenții ar trebui să evite îndoirea sau ruperea intenționată a acelor. Obiectele 

ascuțite trebuie aruncate în containere dedicate, rezistente la perforare. Odată umplute, aceste containere 

rezistente la perforare trebuie introduse într-un recipient de 60L de culoare galbenă și eliminate în vederea 

neutralizării. 

 Biosecuritatea eliminării altor deșeuri spitalicești 

Deșeurile cu risc infecțios trebuie aruncate în recipientele prezente în sala în care s-au efectuat acele activități 

medicale veterinare.  

Deșeurile spitalicești de la animalele fără suspiciune de infecție cu patogeni zoonotici sau infecțioși ar trebui 

aruncate în pungile pentru deșeuri curente. 

Deșeurile spitalicești de la animalele suspectate de a fi infectate cu un agent zoonotic sau un agent patogen 

extrem de infecțios trebuie aruncate în containerele speciale, de culoare galbenă. 

Toate deșeurile generate în izolatoare trebuie aruncate în containerele galbene. Probele biologice colectate de la 

pacienții potențial contagioși trebuie să fie sigilate în pungi de plastic rezistente la apă (ambalaj dublu) și 

etichetate cu informațiile și riscurile corespunzătoare, înainte de a fi transmise laboratoarelor de diagnostic. 

Trebuie evitată contaminarea exteriorului pungi de plastic în care s-au ambalat probele biologice cu risc 

biologic ridicat. 

Sterilizarea  

Organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum si activitatile conexe (spalare, decontaminare si 

impachetare, stocare si livrare ) va tine cont de necesitatea respectarii circuitelor, a evitarii golurilor de control pe 

parcursul realizarii lor si a utilizarii altor spatii decat cele anume desemnate , serviciului central de sterilizare .  

 

STERILIZAREA LA STERILIZATORUL CU AER CALD   (pupinel, etuva ) 

Se sterilizeaza sticlaria si instrumentarul care nu suporta sterilizarea cu aburi sub presiune. 

Este total contraindicat pentru materialele textile, lichide si cauciuc. 
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Fazele sterilizarii : 

- de incalzire a aparatului -intervalul de timp intre pornirea aparatului si inceperea cresterii temperaturii 

- de latenta (omogenizare) - intervalul de timp in care are loc propagarea si cresterea temperaturii pentru atingerea 

temperaturii de sterilizare in cutiile metalice / pachete din cosuri 

- de sterilizare - 180oC -1ora 

- de racire       

Timpul de sterilizare se masoara din momentul atingerii temperaturii de sterilizare in interiorul incarcaturii  

Nu se deschideti niciodata sterilizatorul cu aer cald in timpul perioadei de sterilizare pentru a introduce noi 

pachete 

Durata mentinerii sterilitatii 

- 2 saptamani pentru materialele ambalate in hartie  , cu conditia mentinerii integritatii lor .  

La incheierea ciclului complet de sterilizare 

- Nu se deschide aparatul inainte ca temperatura sa fie sub 50oC 

- Se verifica indicatorii de eficienta ai sterilizarii 

   -benzi adezive cu indicatori fizico- chimice 

   -indicatori fizico-chimici " integratori " 

- Se eticheteaza pentru identificare dispozitivele medicale si materialele sterilizate. Se noteaza data, ora, ciclu si 

persoana care efectueaza sterilizarea . 

- Se noteaza in caietul de sterilizare : data , continutul cutiilor , temperatura la care s-a efectuat sterilizarea durata , 

rezultatele indicatorilor fizico-chimici , semnatura persoanei respinsabile cu sterilizarea , observatii . 

Evaluarea eficacitatii sterilizarii la sterilizatorul cu aer cald 

-pentru fiecare ciclu se citeste : 

  - temperatura si se noteaza in caietul de sterilizare 

  -virarea culorii indicatorului fizico- chimic de pe cutie 

  -virarea colorii indicatorului "integrator " pentru sterilizatorul cu aer cald , ce se plaseaza in 

interiorul cutiilor metalice . 

-se controleaza fazele procesului de sterilizare , graficul timp /   temperatura al ciclului complet de sterilizare , cu 

aparatul incarcat cu cantitatea recomandata de producator . 

-indicatorul biologic cu bacil subtilis pentru controlul eficientei sterilizarii . 

 

STERILIZAREA CU ABUR SUB PRESIUNE   (autoclavare) 

Fazele sterilizarii 

- faza de pretratament si preincalzire (prevacuumare ) - mai multe secvente de admisie de abur si evacuare  si 

are ca scop indepartarea aerului din materialul de sterilizat concomitent cu umezirea acestuia necesara  inaintea fazei 

de sterilizare . 

-faza de sterilizare - timpul de sterilizare se masoara din momentul atingerii temperaturii de sterilizare 

      -2 atmosfere - 134oC - 20 min.-infecte 

     -1,1 atm.       -121oC - 20 min.- medii de cultura 

La inchiderea ciclului complet de sterilizare 

 Nu se deschide niciodata sterilizatorul cu abur sub presiune , inainte ca temperatura sa fie sub 86oC. 

Cosurile cu materialul sterilizat se depoziteaza temporar pe o suprafata special destinata materialului steril si se 

aranjeaza in dulapuri special destinate depozitarii materialului steril . 

Indicatorii  de eficienta ai sterilizarii : 

  - teste chimice Bag-ChemoStrip( 134, 121°C)) la fiecare ciclu de sterilizare. 

  - indicatorii biologici-EZ Test o data pe luna 

Durata mentinerii sterilitatii 
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- 2 saptamani  pentru materialele ambalate in hartie  

Conditia -mentinerea integritatii ambalajelor 

Evaluarea eficacitatii sterilizarii 

- pentru fiecare ciclu se citeste ; 

-temperatura si presiunea 

-virarea culorii testului fizico-chimic   

-mentenanta autoclavelor - recomandata de producator 

Dupa orice interventie pe autoclav se recomanda : 

 -verificarea temperaturii si presiunii 

Sunt respectate normele specifice de protectia muncii in domeniul sanatatii . 

Se utilizaza aparate avizate de MSF . 

Sunt elaborate si afisate pe perete instructiuni tehnice de lucru . 

Asistenta medicala responsabila cu sterilizarea este instruita si acreditata sa lucreze cu sterilizator cu abur sub 

presiune . 

 

CONDITII DE MENTINERE A STERILITATII MATERIALULUI STERILIZAT 

Cosurile metalice cu materialul sterilizat sunt depozitete in dulapurile pentru material steril. Acestea se scot 

din dulap numai in momentul utilizarii , orice manipulare in plus , creeaza conditii de contaminare . 

 

5.11. Principii de biosecuritate aplicate în laboratoarele disciplinei de Fiziologie 

 

5.11.1. Norme generale de biosecuritate a personalului disciplinei de Fiziologie 

Igiena mâinilor 

 Igiena mâinilor trebuie făcută în următoarele situații: 

- Înainte și după manipularea echipamentelor/instrumente și aparatelor din cadrul disciplinei; 

- După orice contact cu sângele, lichidele corporale, secrețiile, excrețiile animalelor de laborator (broaște, 

șoareci, iepuri, găini) și obiectele contaminate, indiferent dacă s-au purtat sau nu mănuși; 

- Imediat după îndepărtarea mănușilor; 

- După manipularea animalelor de laborator (broaște, șoareci, iepuri, găini)/probelor biologice – după 

efectuarea vivisecției (broaște); 

- După curățarea cuștilor, padocurilor, meselor sau oricărei suprafețe contaminate; 

- Înainte de masă, pauze, fumat sau părăsirea locului de muncă la finalul zilei de lucru; 

- Înainte și după utilizarea grupurilor sanitare (toalete). 

 Tehnica recomandată pentru spălarea mâinilor: 

- Se uda mâinile și antebrațele cu apă caldă; 

- Se pun ~3-5 ml (1-2 pompe complete) de săpun în podul palmei; 

- Se freacă puternic fiecare față a mâinilor dincolo de încheietura mâinii timp de 10-30 de secunde, se 

freacă fiecare deget individual și între degete, sub inele și unghii; 

- Se clătesc mâinile sub jet de apă caldă până când toate reziduurile de săpun sunt eliminate; 

- Se usucă mâinile cu un prosop de hârtie de unică folosință. 

 Tehnica recomandată pentru utilizarea unui dezinfectant de mâini: 
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- Se toarnă o cantitate corespunzătoare de dezinfectant în podul palmei; 

- Se freacă dezinfectantul cu vârful degetelor mâinii opuse, apoi pe întinde pe întreaga mână; 

- Se repetă procedura cu mâna opusă; 

 Dacă nu este posibilă spălarea imediată a mâinilor, până la accesul la apă caldă și săpun se pot folosi 

șervețele umede cu alcool sau alte produse de igienizare. 

 Se recomandă personalului și studenților care lucrează direct cu animalele sau care manipulează probe 

biologice să-și mențină unghiile scurte și să nu poarte bijuterii pe degete sau la mâini. 

 Toate leziunile de la nivelul pielii mâinilor și antebrațelor trebuie acoperite cu bandaj rezistent la apă. 

 

Igiena echipamentul de protecție individuală și a hainelor de stradă 

 Îmbrăcămintea și încălțămintea de stradă 

Îmbrăcămintea și încălțămintea de stradă (pelerine, jachete, paltoane, ghete, bocanci etc) nu trebuie introdusă / 

depozitată în sălile de lucrări practice ale disciplinei de Fiziologie. Acestea ar trebui depozitate în 

dulapuri/cușete/garderobă atunci când este posibil.  

 Halate, salopete și uniforme pentru lucrări practice / fermă / clinică 

Halatele albe cu mânecă lungă (care trebuie să fie încheiate) sunt obligatorii pentru studenți, personalul didactic, 

personalul auxiliar didactic și nedidactic și reprezintă prima barieră de protecție individuală împotriva 

contaminării. Halatele de laborator trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la 

sfârșitul fiecărei zile. Halatele de laborator ar trebui utilizate numai în laboratoare. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul 

actului medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu 

sânge sau alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalului didactic, personalul 

auxiliar didactic și nedidactic și a studenților cât și pentru reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin 

intermediul îmbrăcămintei. 

 

Securizarea obiectelor ascuțite 

 Principiile de bază ale siguranței la manipularea obiectelor ascuțite sunt: 
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• Studentul / cadrul didactic care utilizează obiectele ascuțite este responsabil pentru eliminarea lor 

în condiții de siguranță; 

• Obiectele ascuțite nu se dau din mână în mână; 

• Containerele pentru obiecte ascuțite se înlocuiesc când sunt pline (nu se reciclează); 

• Fiecare sală de lucrări practice este dotată cu câte un container special pentru obiecte ascuțite. 

După utilizarea acelor sterile de unică folosință, studenții trebuie să acorde atenție reintroducerii acului în 

capacul de protecție. Pe cât posibil, acele nu trebuie scoase din seringă cu mâna. De asemenea, capacele acelor 

nu se scot cu ajutorul dinților.  

Containerele pentru obiecte ascuțite sunt cele mai sigure și economice modalități de colectare în vederea 

distrugerii acelor, lamelor de bisturiu și altor obiecte ascuțite și sunt amplasate în fiecare sală de lucrări 

practice. Obiectele ascuțite nu trebuie transferate dintr-un container la altul.  

 

Măsuri generale de protecție a personalului care igienizează spațiile 

La executarea operațiunilor de decontaminare se folosește echipamentul de protecție corespunzător, reprezentat 

de halat, mască de protecție, vizieră. 

Personalul care execută activități de curățenie trebuie să fie instruit, să aibă echipament de protecție adecvat și 

să folosească produsele de curățenie și igienizare în conformitate cu fișa tehnică a produsului. 

La efectuarea curățeniei mecanice / dezinfecției trebuie să se prevină contactul pielii lezionate și mucoaselor cu 

reziduurile de sânge sau alte lichide biologice. Leziunile cutanate trebuie protejate cu un bandaj impermeabil.  

La terminarea dezinfecției operatorul își se scoate echipamentul de protecție și se spală pe mâini. 

 

Alte măsuri de biosecuritate și igienă personală 

 Consumul de mâncare și băutură 

Nu sunt permise consumul și depozitarea alimentelor și băuturii în spațiile destinate desfășurării lucrărilor 

practice. Personalului și studenților li se interzice, de asemenea, să mănânce, să bea sau să păstreze alimente în 

zonele în care se operează cu probe biologice, se pregătesc sau se depozitează reactivi. Aceasta include sălile de 

lucrări practice, holurile, laboratorul de cercetare. Depozitarea de alimente și băuturi nu este permisă în niciun 

frigider / congelator utilizat pentru depozitarea medicamentelor sau a probelor biologice. 

 

5.11.2. Norme generale de biosecuritate a spațiilor în cadrul disciplinei de Fiziologie 

 

Curățarea și dezinfectarea echipamentelor și suprafețelor de lucru 

Curățarea corectă a spațiilor și echipamentelor reduce semnificativ transmiterea agenților patogeni cu risc 

zoonotic. Toate suprafețele și echipamentele de lucru trebuie curățate imediat după ce au fost folosite sau ori 

de câte ori este necesar.  

Suprafețele pe care sunt așezate animalele de laborator, probele biologice, aparatele, sticlăria și reactivii trebuie 

să fie din materiale impermeabile și neporoase, care să poată fi ușor de curățat. Curățarea acestor suprafețe 

trebuie să preceadă dezinfectarea, deoarece materiile organice reduc eficacitatea majorității dezinfectanților. Pe 

parcursul procesului de curățare a suprafețelor, trebuie evitată generarea de praf și aerosoli, deoarece acestea ar 
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putea conține agenți patogeni pentru om și animale. Suprafețele uscate ar trebui umectate înaintea măturării. 

Zonele care trebuie curățate trebuie să fie ventilate corespunzător. 

Articolele curate trebuie păstrate separat de cele murdare. La curățarea echipamentelor, cuștilor pentru animale 

și suprafețelor trebuie purtate mănuși de protecție. Operațiunile de curățare și dezinfectare a echipamentelor 

trebuie să aibă în vedere destinația acestora și recomandările producătorului. Orice echipament care trebuie 

supus procedurilor de sterilizare sau dezinfectare chimică sau termică trebuie mai întâi curățat. Pentru evitarea 

producerii de stropi și aerosoli, la toate obiectele rezistente la apă se recomandă ca etapele de curățare și 

dezinfecție să fie efectuate prin scufundarea în soluția de curățare / dezinfectantă. 

Înaintea returnării în spațiile de depozitare, echipamentele, sticlăria și instrumentarul chirurgical se curăță de 

materiile organice, se spală și decontaminează.  

Înaintea utilizării dezinfectantului se va proceda la îndepărtarea reziduurilor grosiere evitându-se formarea de 

praf sau aerosolizarea, ce ar putea favoriza dispersia patogenilor în mediu.  

În vederea descompuneri biofilmului de suprafață și îndepărtării reziduurilor de suprafață care împiedică sau 

inhibă procesul de dezinfectare în profunzime, se recomandă curățarea acestor zone cu apă și detergent sau 

săpun. 

Suprafețele curățate cu detergent se vor clăti cu apă din abundență pentru îndepărtarea urmelor de detergenți 

care ar putea să inactiveze dezinfectantul folosit. 

După uscarea completă, suprafețele se tratează cu soluție dezinfectantă preparată conform indicațiilor 

producătorului, care v-a fi lăsată să acționeze cel puțin 15 minute. 

Excesul de dezinfectant se îndepărtează cu apă, prosoape de hârtie curate, mop sau racletă. 

 

Eliminarea deșeurilor 

 Biosecuritatea eliminării deșeurilor ascuțite 

Trebuie luate toate precauțiile care se impun pentru a preveni rănirea personalului și a studenților cu ace, lame 

de bisturiu și alte obiecte ascuțite. Personalul și studenții ar trebui să evite îndoirea sau ruperea intenționată a 

acelor. Obiectele ascuțite trebuie aruncate în containere dedicate, rezistente la perforare. Odată umplute, aceste 

containere rezistente la perforare trebuie introduse într-un recipient de 60L de culoare galbenă și eliminate în 

vederea neutralizării. 

 Biosecuritatea eliminării altor deșeuri biologice 

Deșeurile biologice (de tip organe, broaște folosite pentru vivisecție) trebuie aruncate în recipientele prezente în 

sala de lucrări practice în care s-au efectuat acele activități medicale veterinare.  

Probele biologice sau orice altă piesă anatomică nu au voie să iasă din cadrul disciplinei de Fiziologie decât 

pentru a fi distruse. 

 

Dezinfectante 

 Utilizarea dezinfectantelor  

Se face în acord cu recomandările producătorului și numai pentru scopul specificat pe etichetă. Atunci când este 

probabil sau necesar contactul cu pielea sau alte țesuturi sunt utilizate alcoolul sanitar, betadina și soluțiile de 
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clorhexidină. Alți dezinfectanți, cum ar fi hipocloritul (înălbitor), fenolii, compușii de amoniu cuaternar, 

peroxidul de hidrogen sau aldehidele se aplică numai pe suprafețe, echipamente sau instalații. 

Dezinfectantele sunt eficiente atunci când se aplică pe suprafețe curate și neporoase. Unele materiale precum 

lemnul brut și noroiul nu pot fi dezinfectate sau decontaminate prin proceduri de rutină. În plus, suprafețele 

neporoase care sunt prăfuite, cu noroi, cu pete de ulei, biofilme și alte materiale biologice  nu se vor 

decontaminata în mod eficient. 

 Dezinfecția instrumentarului și echipamentelor 

Pentru a reduce riscul de transmitere a agenților patogeni, tot instrumentarul și echipamentele trebuie curățate și 

dezinfectate corespunzător înainte de depozitare.  

Pentru reducerea riscurilor asociate utilizării termometrelor din sticlă (spargere, contaminare cu mercur) acestea 

nu se utilizează în cadrul disciplinei de Fiziologie.  

Aparatele (tensiometre, electrocardiograf, monitor de funcții vitale, stetoscoape, poligraf, etc.) precum și 

anexele acestora se dezinfectează zilnic și ori de câte ori este necesar cu soluții dezinfectante speciale.  

 

5.11.3. Identificarea și întreruperea circuitelor de diseminare a agenților patogeni 

Riscuri asociate personalului disciplinei de Fiziologie 

Personalul disciplinei de Fiziologie trebuie să respecte regulile în domeniul securității și sănătății în muncă și 

ale prevenirii și stingerii incendiilor aplicate la nivelul USAMV. În acest sens, interzicerea fumatului la locul de 

muncă trebuie respectată. 

 

5.11.4. Biosecuritatea substanțelor chimice, reactivilor și a substanțelor medicamentoase 

 

Depozitare și acces 

Substanțele chimice, reactivii și substanțele medicamentoase utilizate în cadrul lucrărilor practice desfășurate la 

disciplina de Fiziologie trebuie păstrate în condiții optime, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și 

recomandările producătorilor, la temperatura corespunzătoare, la întuneric, într-un mediu curat, fără variații de 

temperatură și / sau umiditate. 

Valabilitate 

Data deschiderii sau ruperea sigiliului sterilității ar trebui să fie clar etichetată pe recipientul substanței 

respective inclusiv lichide, cu un marker rezistent la apă.  

Pregătirea reactivilor 

Pregătirea reactivilor pentru lucrările practice trebuie să fie efectuată de sau sub supravegherea directă a 

medicilor veterinari. În timpul pregătirii, trebuie prevenită contaminarea substanței chimice cu alte substanțe 

sau reziduuri.  

Pregătirea reactivilor toxici sau periculoși trebuie efectuată în condiții de siguranță pentru operator, folosindu-se 

echipament de protecție individuală corespunzător (în funcție de tipul de medicament: mănuși, ochelari de 

protecție, mască, în hotă etc.). Numărul persoanelor care asistă la prepararea acestor medicamente trebuie să fie 

redus la minim, toți participanții fiind echipați corespunzător. 

 



 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 75 

 

75 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

5.11.5. Procedura deratizare, dezinsecție, curățenie, dezinfecție, sterilizare și eliminare a 

deșeurilor 

Curățenia  

Scopul practicilor de curățenie și dezinfecție este de a îndepărta sau distruge microorganismele care sunt potențial 

patogene din spațiile destinate activităților didactice din cadrul disciplinei de Fiziologie. 

Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare reprezinta anexa nr. 1 la Ordinul ministerului 

sanatatii si familiei nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia, efectuarea 

sterilizarii si păstrarea sterilității obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private. 

Curățenia este cea mai răspândita metoda de decontaminare utilizata in unitățile sanitare, care asigura indepartarea 

microorganismelor de pe suprafete , obiecte sau tegumente, odata cu indepartarea prafului si substantelor organice .  

Aplicarea corecta a metodelor de curatenie a suprafetelor, obiectelor si echipamentelor poate realiza o 

decontaminare de 95-98% foarte apropiata de cea obtinuta prin dezinfectie. Prin curatenie se actioneaza asupra 

microorganismelor, dar ea nu inlocuieste dezinfectia. Dezinfectia reprezinta procesul prin care sunt distruse cele mai 

multe sau toate microorganismele patogene (98-99%) , de pe obiectele din mediul inert cu exceptia sporilor 

bacterieni .   

Metode generale de efectuare a curateniei: 

• spalarea 

• stergerea 

• aspirarea 

Prin spalare sunt indepartate, prin udare, concomitent cu proceduri mecanice, pulberile si substantele organice. 

Puterea de spalare depinde de cantitatea de udare. Spalarea se realizeaza prin folosirea de apa calda si substante 

tensioactive. Apa calda la 35-45oC are o putere de spalare superioara apei reci, deoarece are o putere mai mare de 

emulsionare si dizolvare. Inmuierea cu apa fierbinte (peste 55oC) are dezavantajul coagularii proteinelor, pe care le 

face aderente de suportul tratat. 

In functie de suportul de tratat, la apa calda se adauga sapun sau detergenti anionici sau pruduse etichetate si sau 

avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei ca detergent dezinfectant sau produs pentru curatenie si decontaminare.  

Conditii de eficacitate:  

 utilizarea apei calde cu calitati chimice corespunzatoare si cu putere de udare mare, prin adaosul unor 

cantitati optime de agenti tensioactivi   

 asocierea spalarii cu metode mecanice: agitare, periere, frecare  

 respectarea timpilor de inmuiere si de spalare 

 spalarea trebuie urmata de clatire abundenta 

 

Prin stergere umeda a suprafetelor se realizeaza indepartarea microorganismelor. Se practica pentru intretinerea 

curateniei intre spalari.  

Conditii de eficacitate: 

 utilizarea de lavete curate 
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 umezirea lor cu solutii proaspete de produse etichetate si avizate de MSF ca detergent, detergent 

dezinfectant 

 schimbarea frecventa a lavetelor si apei de stergere  

Curatenia si dezinfectia in incaperi trebuie asociata intotdeauna cu aerisirea. Curatenia se practica ca metoda de 

decontaminare profilactica. 

 

Produse utilizate in procesul de efectuare a curateniei 

Curatenia se realizeaza cu produse etichetate de producator ca : 

 produse destinate curateniei 

 produse detergent- dezinfectant 

 

Sapunuri 

 sapun moale- curatare grosiera -gresie , mozaic etc. 

 

Detergenti 

 detergenti neutri sau lichizi pentru: mobilier, paviment si spalarea manuala a textilelor 

 detergenti alcalini sau decapanti: intretinere de fond a pavimentelor 

 detergenti acizi sau detartanti: curatirea materialelor cu depuneri de piatra 

 detergenti-dezinfectanti sau detergenti cationici: actiune de curatare si secundar de dezinfectie 

 

Reguli fundamentale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie 

 Folosirea produselor avizate /autorizate de MSF pentru sectorul sanitar 

 Respectarea tuturor recomandarilor producatorului 

 Respectarea normelor de protectie a muncii 

 Etichetarea si inchiderea ermetica a recipientelor 

• numele produsului si familia careia ii apartine 

• termen de valabilitate    

• dilutia de lucru  

• data la care s-a facut dilutia de lucru 

• perioada de utilizare a produsului diluat mentinut in conditii adecvate 

• NU este permis amestecul produselor 

• NU este permisa utilizarea ambalajelor alimentare pentru produsele de intretinere a curateniei 

• Distribuirea produselor la locul de utilizare in ambalajul original 

• Asigurarea rotatiei stocurilor pentru respectarea termenului de  valabilitate 

• NU este permisa aruncarea ambalajelor goale, decat dupa ce au fost curatate sau si neutralizate 
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Materialul de intretinere a curateniei 

Materialul de intretinere a curateniei trebuie utilizat respectand regulile de igiena pentru ca operatiunile de 

curatenie si dezinfectie sa-si atinga scopul, acela de a elimina microorganisme.  

Se recomanda instruirea periodica a personalului de intretinere a curateniei.  

 

Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie 

Zilnic, dupa fiecare operatiune de curatenie si la sfarsitul zilei de lucru ustensilele utilizate vor fi spalate, curatate, 

dezinfectate si uscate.  

Personalul din cadrul disciplinei de Fiziologie care executa operatiunile de curatenie si decontaminare a materialului 

de curatenie va purta manusi de latex nesterile. 

 

Dezinfectia 

Dezinfectia face obiectul anexei nr . 1 la Ordinul ministerului sanatatii si familiei nr. 261/2007 pentru 

aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii 

obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private 

 

Dezinfectia se aplica in cazurile in care curatenia nu elimina riscurile de raspandire a infectiei, iar sterilizarea nu este 

necesara.  

In orice activitate de dezinfectie trebuie sa se aplice masurile de protectie a muncii pentru a preveni accidentele si 

intoxicatiile . 

Dezinfectia în cadrul disciplinei de Fiziologie se realizează prin mijloace chimice.  

Dezinfectia prin mijloace chimice se realizeaza utilizand dezinfectanti chimici care au in compozitie substante 

chimice din urmatoarele clase: 

• halogeni (compusi sau solutii care elibereaza clor) 

• alcooli 

 

Dezinfectia prin mijloace chimice 

se realizeaza prin utilizarea unor substante dezinfectante chimice .  

 

REGULI GENERALE DE PRACTICA A DEZINFECTIEI 

Dezinfectia profilactica completeaza curatenia , dar nu o inlocuieste. 

Trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei 

Indezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de actiune bactericida , virulicida , fungicida si /sau 

sporicida . 

Dezinfectantele trebuie folosite la concentratiile de utilizare si timpii de actiune recomandati de producator . 

Utilizarea dezinfectantelor se face respectand normele de protectiae a muncii și cu instruirea personalului cu privire 

la utilizarea dezinfectantelor. 
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Deseurile rezultate din activitatile didactice și de cercetare din cadrul disciplinei de Fiziologie 

  Una din metodele  eficiente de control a infectiilor este reprezentata de gestionarea deseurilor rezultate, 

adica modul cum se colecteaza , se ambaleaza , se depoziteaza temporar si se elimina aceste deseuri. Aceste 

reglementari fac obiectul Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 219 - 2002 pentru aprobarea normelor 

tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

 Deseurile rezultate din activitatile didactice și de cercetare sunt deseurile nepericuloase si periculoase, 

care se produc in cadrul disciplinei de Fiziologie. 

 Pe criterii practice se clasifica in: 

  - deseuri nepericuloase 

  - deseuri periculoase 

 Deseurile nepericuloase - sunt deseuri a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere 

si care nu prezinta un risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu. Ele rezulta din activitatea didactică și 

administrativă curente etc. Aceste deseuri se indeparteaza la fel ca deseurile menajere. Sunt incluse urmatoarele 

categorii : 

  -ambalajele materialelor sterile 

  -hartia     

  -resturi alimentare 

  -sacii si alte ambalaje din material plastic , recipiente de sticla care nu au venit in contact cu 

sangele sau produse biologice 

 Deseurile periculoase -sunt deseurile rezultate din activitati didactice sau de cercetare care constituie un 

risc pentru sanatatea umana si pentru mediu:. 

  - deseuri infectioase sunt deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange sau 

alte fluide biologice. Ele cuprind : 

o seringi 

o recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice 

o manusi 

o comprese, pansamente 

o materiale de laborator folosite 

o broaște spinalizate sau spinale, organe sau fragmente de organe rezultate în urma vivisecției etc. 

  - deseuri intepatoare - taietoare -sunt deseurile care pot produce leziuni  mecanice prin intepare 

sau taiere . Ele cuprind : 

o ace  

o lame de bisturiu 

Aceste deseuri sunt considerate deseuri infectioase. 

  - deseuri chimice - sunt substantele chimice solide , corozive ori inflamabile .  

Ele includ :  

o reziduurile de substante chimice 

o sticlarie de laborator 

o sticlarie sparta sau nu care a venit in contact cu material infectios 
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o reactivi si substante folosite in laborator 

o substantele de curatenie si dezinfectie deteriorate  

 Denumirile categoriilor de deseuri definite mai sus sunt corespondente cu urmatoarele denumiri din 

Catalogul European al Deseurilor cuprins in Hotararea de Guvern nr. 856/2002 : 

o -deseuri nepericuloase corespund codului 18 01 04 sunt deseuri ale caror colectare si eliminare nu fac 

obiectul unor masuri speciale privind infectiile .  

o -deseuri infectioase corespund codului 18 01 03 sunt deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor 

masuri speciale privind prevenirea infectiilor 

o -deseuri intepatoare-taietoare corespund codului 18 01 01  

o -deseuri chimice  corespund codului 18 01 05 

 

COLECTAREA SI AMBALAREA DESEURILOR ÎN CADRUL DISCIPLINEI DE FIZIOLOGIE 

 

 Colectarea si separarea deseurilor pe categorii reprezinta o prima etapa in gestionarea deseurilor rezultate 

din activitati medicale si se realizeaza la locul producerii acestora – respectiv în sălile de lucrări practice / 

laboratorul de cercetare din cadrul disciplinei de Fiziologie.  

 Ambalajul in care se face colectarea si care vine in contact direct cu deseurile periculoase este de unica 

folosinta si se elimina odata cu continutul . 

Aceste ambalaje  in functie de categoriile de deseuri prezinta un cod de culori : 

  -galben -pentru deseurile periculoase 

  -negru - pentru deseurile nepericuloase 

 Pentru deseurile infectioase si taietoare- intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic ". 

 Deseurile infectioase se colecteaza in saci de polietilena galbeni marcati cu pictograma. Sacii trebuie sa fie 

confectionati din polietilena de inalta densitate pentru a avea rezistenta mecanica mare si sa nu permita scurgerile de 

lichid . Sacul trebuie sa se inchida usor si sigur . Dimensiunile sacului sunt adecvate cantitatii de deseuri colectate . 

Gradul de umplere a sacului nu va depasii trei patrimi din volumul sau . Sacul se introduce in pubele prevazute cu 

capac .  

 Deseurile taietoare- intepatoarese colecteaza in cutii din material rezistent la actiuni mecanice . Cutiile sunt 

prevazute in partea superioara cu un capac special care sa permita introducerea deseurilor si sa impiedice scoaterea 

acestora dupa umplere, fiind prevazut cu un sistem definitiv de inchidere . Cutiile sunt prevazute cu un maner 

rezistent pentru a fi usor transportabile la locul de depozitare. Cutiile sunt avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei 

.Ele trebuie sa fie impermeabile ,sa prezinte etanseitate, fara posibilitate de contaminare a personalului ce le 

manipuleaza si sa fie inscriptionate . 

 Al doilea ambalaj in care se depun sacii este reprezentat de containere mobile cu peretii rigizi aflate in 

spatiul de depozitare temporara . Ele sunt inscriptionate "Deseuri medicale " si poarta pictograma adecvata . Sunt 

usor lavabile si rezistente la actiunea solutiilor dezinfectante . Containerul sete etans prevazut cu un sistem de 

prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehicolul de transport . Este interzisa depunerea deseurilor 

pericoloase neambalate. 

 Pe ambalaje se lipesc autocolante cu datele de identificare a sursei de producere a deseurilor. 
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EDUCAREA SI FORMAREA PERSONALULUI DIN CADRUL DISCIPLINEI DE FIZIOLOGIE IN 

DOMENIUL GESTIONARII DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE ȘI CELE 

DE CERCETARE  

 Unitatea este obligata sa asigure educarea si formarea personalului privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitatea medicala. 

  Personalul  disciplinei trebuie sa cunoasca  

o tipul si cantitatile de deseuri produse in unitate    

o riscurile pentru mediu si sanatatea umana in fiecare etapa a ciclului de eliminare a deseurilor     

o planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitățile didactice și cele de cercetare 

defășurate în cadrul disciplinei de Fiziologie 

Cadrele didactice, precum și personalul auxiliar didactic și nedidactic care isi desfasoara activitatea in cadrul 

disciplinei au urmatoarele responsabilitati  ; 

 -supravegheaza modul in care se aplica procedura  

 -aplica procedurile stipulate de procedura 

 -aplica procedura pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri. 

 

 

5.12. Principii de biosecuritate aplicate în laboratorul de Fiziopatologie 

5.12.1. Echipamentul de protecție 

 Halate pentru laborator 

Halatele sunt prima barieră de protecție individuală împotriva contaminării.  

Halatele și salopetele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare și la sfârșitul fiecărei zile.  

Halatele sunt utilizate numai în laborator. 

Halate pentru laborator nu sunt purtate în afara spațiilor de lucru. 

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea halatelor și salopetelor murdare acasă pentru spălare ar 

putea transfera agenți patogeni la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

 Încălțămintea pentru laborator 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul 

rănirii cu obiecte ascuțite și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale potențial infecțioase, precum 

sânge, fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile trebuie aplicate următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 
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Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii 

acestora, personalul veterinar, studenți și public.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori se lucrează în laborator (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 

5.12.2. Igiena spațiilor 

Se aplică măsurile generale de igienă descrise la capitolul 5.4.3. 

 

5.12.3. Igiena animalelor de laborator 

Animalele de laborator trebuie cazați în cuști curate.  

Personalul tehnic trebuie să curețe custile în fiecare zi.  

Vasele de apă trebuie curățate regulat (de câte ori este necesar și cel puțin de două ori pe zi) și curățate și 

dezinfectate. În mod regulat, trebuie verificată prezența apei în vas; vasul trebuie reumplut cu apă proaspătă cel 

puțin de două ori pe zi, după curățare. 

Vasele pentru hrană trebuie curățate regulat (după cum este necesar, cel puțin de două ori pe zi) și trebuie curățate și 

dezinfectate.  

Animalele de laborator trebuie menținute cât mai curate posibil, toate excrețiile sau secrețiile trebuie îndepărtate 

imediat ce au fost observate.  

Mediul din jurul cuștii trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit, adică fără medicamente sau materiale înconjurătoare, 

fără așternuturi în afara cuștii.  

Dacă pacienții defecă în afara unei cuști (fie în interiorul clădirii, fie în zona de mers), materiile fecale trebuie 

îndepărtate imediat. Dacă pacienții urinează în interiorul clădirii sau pe orice suprafață dură din afara clădirii, urina 

trebuie eliminată și podeaua curățată, dezinfectată și uscată. 

 

5.12.4. Igiena instrumentarului și echipamentelor utilizate in laborator 

Toate instrumentele și echipamentele trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la diferite animale de 

laborator. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

 

5.12.5. Gestionarea deșeurilor biologice 

Neutralizarea deșeurilor biologice se face conform procedurii din Anexa 5. 
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5.13. Principii de biosecuritate aplicate în sala de necropsie 

5.13.1. Echipamentul de protecție 

 Halate și salopete pentru lucrări practice în sala de necropsie 

Halatele și salopetele sunt prima barieră de protecție individuală împotriva contaminării, dar în cazul riscului 

crescut de contact cu lichide, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții acestea ar trebui 

protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile.  

Halatele și salopetele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare și la sfârșitul fiecărei zile.  

Halatele ar trebui utilizate numai în laboratoare, nu în activități de necropsie. 

Salopetele se recomandă pentru activitățile propriu zise de necropsie.  

• Halate și salopete pentru lucrări practice în sala de necropsie nu trebuie purtate în afara spațiilor de lucru. 

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea halatelor și salopetelor murdare acasă pentru spălare ar 

putea transfera agenți patogeni la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

 Încălțămintea pentru sala de necropsie 

La efectuarea activităților în sala de necropsie sunt recomandate cizme de cauciuc lavabile. La finalul 

activităților, cizmele se vor curăța cu apă și prin periere energică până la îndepărtarea completă a materialelor 

contaminante vizibile și decontaminate cu un biocid corespunzător. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile trebuie aplicate următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un cadavru sau când se 

lucrează în sala de necropsie(inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) bonetă, 4) 

mască de protecție, 5) ochelari de protecție, 6) mănuși de protecție. 
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La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage 

în afară!, 2) șorț de protecție, 3) ochelari de protecție,  4) salopetă, 5) mască de protecție, 6) bonetă, 7) igiena 

mâinilor. 

 

5.13.2. Igiena spațiilor 

Se aplică măsurile generale de igienă descrise la capitolul 5.4.3. 

 

5.13.3. Gestionarea deșeurilor biologice și cadavrelor 

Neutralizarea deșeurilor biologice se face conform procedurii din Anexa 5. 

 

5.13.4. Procedură privind respectarea normelor de biosecuritate la sala de necropsie 

Normele incluse în prezenta procedură vor fi respectate de toate persoanele care lucrează în spațiul sălii de 

necropsie.  

 Lucrul în sala de necropsie se face prin folosirea echipamentului de protecție format din: halat cu mâneci 

lungi, halat de unică folosință, bonetă/protecție cap, mască de protecție, protecție antebrațe, sorț de cauciuc, 

mănuși de cauciuc, cizme de cauciuc sau protecție încălțăminte; 

 Se va folosi dezinfectorul pentru încălțăminte la intrarea și ieșirea din sala de necropsie; 

 Se recomandă deplasarea cu precauție în spațiul sălii de necropsie, existând pericolul alunecării pe 

pardoseala udă; 

 Este interzisă manevrarea și efectuarea necropsiei de către studenți a primatelor, precum și a cadavrelor cu 

suspiciune de boli din grupa de biohazard 3 și 4; 

 Este interzisă folosirea obiectelor personale în spațiul sălii de necropsie (telefoane mobile, tablete, aparate 

foto, camere video, material bibliografic, genți etc.); 

 Este interzis consumul de alimente și băuturi în spațiul sălii de necropsie și pe timpul efectuării necropsiei; 

 Este interzis fumatul în sala de necropsie și pe timpul efectuării necropsiei; 

 Este interzisă manevrarea aparatelor electrice, fără acordul și supravegherea directă a cadrelor didactice sau 

manevrarea acestora în apropierea surselor de apă; este interzisă folosirea oricărui dispozitiv electric care 

prezintă defecțiuni sau cabluri electrice neizolate corespunzător; 

 Este interzisă depanarea oricăror dispozitive electrice sau alte instalații aferente sălii de necropsie de către 

studenți sau personal neautorizat; 

 Este interzisă folosirea instrumentelor tăioase în alte scopuri decât cele care privesc aplicarea tehnicii de 

necropsie; 

 Orice accident rezultat în urma manevrării instrumentelor de lucru va fi tratat după cum urmeazăȘ spălare 

cu apă curentă, asepsia plăgii, aplicare pulbere antibiotic, aplicare pansament steril impermeabil, folosirea 

unei mănuși de cauciuc intacte). 
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 Folosirea fixatorilor pentru histopatologie (formaldehidă), precum și a substanțelor biocide folosite pentru 

dezinfecția spațiilor și instrumentarului se face conform recomandărilor din Fișa cu date de securitate emisă 

de producător. 

 Materialele de protecție de unică folosință, precum și obiectele înțepătoare folosite pe parcursul necropsiei 

se vor depozita în recipienții corespunzători în vederea denaturării; este interzisă depozitarea acestor 

materiale în coșurile de gunoi din afara sălii de necropsie. 

 

5.14. Principii de biosecuritate aplicate în Statiunea Didactica Belciugatele 

5.14.1. Prezentare generală 

Localizare: com. Belciugatele, jud. Călărași 

Distanța de la facultate: 20 km 

Specii de rentă: bovine, palmipede 

5.14.1.1. Ferma de bovine 

Efectiv total 60 capete bovine, repartizat in doua grajduri: 

◼ Grajd 1 – 27 vaci lapte, 12 juninci, 1 taur 

Grajdul dispune de 26 spatii de odihna individuale, 4 boxe pentru intarcare/fatare, plug raclor dispus pe toata 

lungimea grajdului, adapatori automate, sistem de contentie la frontul de furajare, fosa septica. 

◼ Grajd 2 – 19 vitele, 1 taur, 5 ponei si 2 cai 

Grajdul dispune de 3 boxe cu padoc exterior, 11 boxe la interior,10 cusete vitei 0-4 luni. 

◼ Sala de muls cu 3 posturi  

5.14.1.2. Ferma de palmipede 

◼ Ferma de Palmipede Moara Domnească a fost populata în 2008 cu un efectivul de palmipede existent la 

Statiunea Avicola Baneasa.  

◼ Activitatea de bazǎ este creşterea, reproducţia, selecţia palmipedelor (creşterea pasǎrilor), material biologic 

original, reprezentat de o colectie de 10 rase  – 6 linii raţa , 4 linii gâscǎ şi incubarea ouǎlor provenite de la 

acestea în vederea selecţionǎrii şi pǎstrǎrii unicului fond genetic de palmipede din România. 

◼ Ferma are 2 hale cresterea  pǎsarilor  adulte cu o suprafaţǎ de 250 metri patraţi fiecare, compartimentate cu 

boxe din sârmǎ pentru pǎstrarea loturilor pe rase şi linii. Hala nr.1 este compartimentata in 10 boxe iar hala 

nr.2 este compartimentata in 12 boxe. 

◼ Ferma dispune de statie proprie de incubat cu camerǎ de recepţie ouǎ, camera de pastrare ouǎ, sala de 

incubat, dotatǎ cu un incubator de 13000 ouǎ, masa de ovoscopat,  sala de ecloziune cu un eclozionator. 

◼ Ferma dispune si de 2 containere monobloc  utilate cu apa, energie electrica, si ventilatoare unde sunt tinuti 

bobocii de o zi, de la ecloziune pana la comercializare. 

5.14.2. Identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor 

Aceste acțiuni sunt reglementate prin acte normative elaborate de ANSVSA și sunt relevante pentru desfășurarea 

activităților comerciale din cadrul fermei. 
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5.14.3. Activitățile didactice  

În fermă sunt organizate diferite tipuri de activități didactice care sunt în acord cu specificul lucrărilor practice 

planificate la disciplinele clinice. 

Conținutul acestor activități este bine planificat și determinat în prealabil. Ele constau în principal în efectuarea de 

acțiuni profilactice (vaccinare, prelevare de sânge), igiena ongloanelor, explorații transrectale, castrarea și îngrijirea 

nou-născuților. 

Studenții sunt, de asemenea, implicați în îngrijirea animalelor bolnave. 

Studenții poartă combinezoane și cizme de cauciuc impermeabile destinate utilizării în fermă. 

În fermă nu ar trebui purtată încălțămintea personală. 

Studenții își folosesc propriile termometre și stetoscoape pentru activități clinice. Aceste materiale trebuie curățate 

în mod regulat cu apă și săpun și dezinfectate cu dispozitive de igienizare a mâinilor. 

Igiena echipamentului, instrumentarului și spațiilor unde se desfășoară activitățile didactice presupune utilizarea 

măsurilor generale de igienă descrise la capitolul 5.4. 

 

5.15. Principii de biosecuritate aplicate în Spitalul Universitar Veterinar de Urgență  

 

Spitalul universitar de urgență, functional la 1 martie 2020, beneficiază de spații moderne de internare, atât pentru 

pacienții critici (ATI), cât și pentru cei stabili (spitalizare în regim ambulatoriu), care au nevoie de îngrijire 

permanentă precum și de o zona de izolare, dedicată managementului cazurilor infecto-contagioase. Această arie 

este deservită de săli de consultații, de internări (internări izolator) și de acces complet separat fața de circuitul 

clinicii. Accesul către această zonă se realizează prin sisteme de filtre specifice. Zona de terapie intensivă (ATI-

câini, ATI-pisici) are dotări specifice (cuști de dimensiuni variate adaptate speciei și taliei, conectate la sursa de 

oxigen centralizat sau concentrator de oxigen, surse de încălzire individuale) și tehnică de monitorizare terapie- 

intensivă (pompe de infuzie și injectomate, monitorare de funcții vitale complete).   

 

5.15.1. Echipamentul de protecție 

 Uniformele pentru clinică 

Uniformele destinate activităților clinice nu trebuie purtate în afara spitalului. 

Uniformele de clinică ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de contact cu 

lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. 

Uniformele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei zile.  

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea uniformelor murdare acasă pentru spălare ar putea transfera 

agenți patogeni de la clinică la domiciliu.  

Dacă uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt introduse în 

mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Uniformele trebuie spălate la locul de muncă în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare rezultate în urma 

activităților clinice. Clinicile mari ar trebui să dețină mai multe mașini de spălat rufe, care să fie utilizate în mod 

separat pentru spălarea uniformelor și pentru  spălarea rufelor rezultate de la animale (pături, pleduri, covorașe etc.). 

Uniformele pentru clinică trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 
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Pentru intervențiile chirurgicale trebuie purtate întotdeauna uniforme special destinate acestei activități (halate 

sterile de unică folosință). Aceste uniforme nu se vor purta în afara blocului operator, în timpul altor proceduri sau 

în timpul manipulării pacienților. 

 Încălțămintea pentru clinică 

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul rănirii 

cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale 

potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale clinicii, sunt 

necesare încălțăminte sau protecțiile de încălțăminte de unică folosință. 

Acestea ar putea fi necesare personalului atunci când pacienții cu boli infecțioase sunt ținuți în boxe sau padocuri 

direct pe podea sau dacă aceștia pot contamina podeaua (animale cu diaree severă). Încălțămintea de unică folosință 

trebuie îndepărtată la părăsirea zonei contaminate și aruncată în containerele destinate acestor tipuri de deșeuri sau 

depozitată în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi speciali. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile clinice și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul actului 

medical); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalul medical veterinar cât și pentru 

reducerea riscul de transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, proprietarii acestora, 

personalul veterinar, studenți și public.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în 

clinică (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

Clienții trebuie să poarte același echipament de protecție ca personalul medical veterinar dacă solicită accesul în 

spațiile unde se desfășoară activități clinice unde există risc de infecție. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) mască de protecție, 

4) ochelari de protecție, 5) mănuși de protecție. 

La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage în 

afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) igiena mâinilor. 
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5.15.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate gunoaiele grosiere. Contaminanții bruți și urina reduc semnificativ 

eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se minimizeze 

posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală cuștile, inclusiv pereții, ușile și vasele de adăpare și hrănire, cu apă și detergent sau săpun; perierea este 

întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante, cusca se lasă la scurs și uscat un timp 

suficient. Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În cușca curățată și uscată se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți și uși. Se poate folosi o soluție de 

hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special dacă este 

suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele cuștii și ulterior se poate caza un nou pacient. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către îngrijitor. Covorașele dezinfectoare trebuie 

curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu dezinfectant când sunt 

uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă (studenți, personal tehnic și clinicieni). 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele și echipamentele trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la diferiți pacienți. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: ștergerea cu hârtie umedă. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectat (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată este 

necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

- Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui pacient contagios de mare risc (clasa 4). 
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Acestea sunt depozitate la cusca pacienților în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după externare. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în spital. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termometrele electronice personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie 

curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii (de exemplu, anestezie sau terapie 

intensivă) trebuie curățate și dezinfectate imediat după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Termometre individuale trebuie alocate pentru fiecare pacient contagios de mare risc (clasa 4) 

Acestea sunt depozitate la locul de internare al pacienților pe toată perioada spitalizării și curățate, apoi 

dezinfectate după externare. 

Spațiile de examinare în ambulatoriu  

Sălile de examinare sunt curățate complet și dezinfectate zilnic de către personalul tehnic și după fiecare pacient 

dacă sunt murdare vizibil. 

Spații de internare 

Îngrijitorul curăță zilnic spațiile de cazare. 

În tipul activității de igienizare trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se folosesc 

salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul pacienților cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru pacienții cu risc infecțios 

(clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Culoarele trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a spațiului de cazare vacantat 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare pacient. 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze spațiul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării spațiilor necontagioase. Spațiul de cazare este considerat o zonă contagioasă până la 

dezinfectare și pe cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă 

a acestuia. 

 



 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 89 

 

89 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

5.15.3. Igiena pacienților 

Pentru igiena de bază și reducerea presiunii infecției, este de o importanță majoră ca pacienții să fie adăpostiți într-o 

cușcă curată. Înainte de a adăposti un nou pacient într-o cușcă, fecale, sânge, urină, toate celelalte materiale organice 

și obiecte murdare ar trebui îndepărtate. Personalul de curățenie curăță holurile în fiecare zi. Tehnicienii, studenții și 

internii sunt responsabili de curățarea și dezinfectarea cuștilor, urmând procedurile în vigoare. Igiena pacientului 

este extrem de importantă pentru tineret. Prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie îndepărtate imediat și 

cușca dezinfectată de către studenți și / sau personalul tehnic. 

Când un pacient este externat, cușca trebuie curățată cât mai curând posibil. 

După externarea pacienților infecțioși suspectați sau confirmați (clasele 3 și 4) se va goli, curăța și dezinfecta cușa 

cât mai curând posibil. Cușca este considerată o zonă contagioasă până la realizarea dezinfectării. Astfel, niciun 

animal nu trebuie adăpostit în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă. 

Cuștile utilizate pentru pacienții care nu sunt contagioși sunt golite, curățate și dezinfectate în mod regulat între 

utilizărilea de către diferite animale. 

Vasele de apă trebuie curățate regulat (de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe zi) și trebuie curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. În mod regulat, trebuie verificată prezența apei în vas; vasul trebuie 

reumplut cu apă proaspătă cel puțin de două ori pe zi, după curățare. 

Vasele pentru hrană trebuie curățate regulat (după cum este necesar, dar cel puțin de două ori pe zi) și trebuie 

curățate și dezinfectate între utilizări la diferite animale. Apetitul trebuie notat în jurnalul de îngrijire zilnică, iar 

alimentele neconsumate se aruncă în recipientul de deșeuri prestabilit. 

Pacienții trebuie menținuți cât mai curați posibil, toate excrețiile sau secrețiile trebuie îndepărtate imediat ce au fost 

observate. Pacienții murdari trebuie spălați/curățați în mod regulat. Mediul din jurul cuștii trebuie să fie curat, 

ordonat și îngrijit, adică fără medicamente sau materiale înconjurătoare, fără așternuturi în afara cuștii.  

Dacă pacienții defecă în afara unei cuști (fie în interiorul clădirii, fie în zona de mers), materiile fecale trebuie 

îndepărtate imediat. Dacă pacienții urinează în interiorul clădirii sau pe orice suprafață dură din afara clădirii, urina 

trebuie eliminată și podeaua curățată, dezinfectată și uscată. 

 

5.16. Principii de biosecuritate aplicate în Centrul Universitar de Medicină Experimentală  

 

5.16.1. Date generale 

 

Centrul Universitar de Medicină Experimentală, aflat în incinta campusului facultății, ocupă o suprafață totală de 

1100 m2, având spații de cazare pentru animalele de rentă și de companie sănătoase (parter), precum și animale de 

experiență (etaj).  

Centrul asigură condițiile de cazare a animalelor, necesare desfășurării activităților didactice și de cercetare conform 

actelor normative în vigoare, respectând bunăstarea animalelor, dar si principiile etice care implică utilizarea 

animalelor în proceduri experimentale, respectând Directiva 2010/63/EU a Parlamentului European și a Consilului 

European, privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, transpusa in dreptul intern prin Legea 43/2014, 

precum și normele adoptate de Autoritatea Naționala Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Ordin nr. 

97 din 01/09/2015 privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi 
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furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, cat si procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor 

care implică utilizarea animalelor în proceduri). 

Centrul FMV asigura cazarea canidelor, felidelor, sinelor, cabalinelor, rumegatoarelor mari si mici, pasarilor, 

iepurilor, soarecilor, sobolanilor, cobailor, dar si a animalelor acvatice. Obiectivul are destinatia de Unitate pentru 

cresterea, inmultirea, ingrijirea  si utilizarea in scopuri stiintifice a animalelor de laborator, fiind autorizata sanitar 

veterinar ca si unitate utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice(Autorizația 

sanitar veterinară numărul 277/30.06.2016). De asemenea, Centrul dispune de un medic veterinar, responsabil cu 

bunastarea animalelor, medic ce are o colaborare permanenta cu Comisia de etică responsabilă cu evaluarea 

proiectelor ce folosesc animale in proceduri. 

In aceast Centru exista o judicioasa organizare a spatiului si a activitatilor, avand anexate, pe langa spatiile de cazare 

pe specii(pentru speciile enumerate mai sus) un Laborator, o Sala dedicata Medicinii Experimentale, un Spatiu de 

carantinare a animalelor nou aduse, doua Camere de evacuare a materialelor biologice(cate una pe fiecare etaj), o 

sala Eutanasie-Necropsie, o Sala Frigorifica s.a. 

Dotările generale cuprind boxe pentru cabaline, echipamente specifice pentru cazarea rumegătoarelor mari și mici, 

suinelor, cuști pentru câini și pisici, cuști ventilate pentru șobolani, șoareci, cobai, iepuri, păsări, Stație de schimbat 

cuști sub flux laminar și aparat dezinfecție mâini fără contact, Unitate cu cuști individuale pentru recuperare 

șobolani, Aparat de anestezie pentru animale mici de laborator, autoclav. 

 

5.16.2. Procesul tehnologic si Fluxurile tehnologice 

Procesul tehnologic pentru realizarea activitatii se refera in mod deosebit la: 

- intrare/ieșire personal (prin filtrul sanitar); 

- echipare/dezechipare personal (în filtrul sanitar); 

- achiziții de animale (acestea vor fi plasate în carantină); 

- îngrijirea animalelor (de către personalul instruit în acest sens); 

- abordarea și contenția animalelor (de către personalul instruit în acest sens); 

- uciderea animalelor (de către personalul instruit în acest sens); 

- igienizarea cuștilor, spațiilor, instrumentarului, etc.; 

- administrare de substanțe (de către personalul instruit în acest sens); 

- recoltarea de probe biologice (de către personalul instruit în acest sens); 

- realizarea de intervenții chirurgicale; 

- recuperarea animalelor folosite în activități de cercetare; 

- îndepărtarea așternutului murdar și a dejecțiilor (pe scara destinată acestui scop); 

- îndepărtarea cadavrelor (pe scara destinată acestui scop). 
 

 Fluxurile tehnologice sunt delimitate prin bariere sanitare create atât constructiv (filtre sanitare pe ambele etaje, 

elemente de închidere prin pereti despartitori, echipamentele de ventilație și decontaminare), cât și 

funcțional(proceduri care reglementează accesul personalului, accesul și 

livrarea animalelor, respectiv a intrarilor si iesirilor). Fluxurile sunt aplicate persoanelor, animalelor, hranei și 

deșeurilor si astfel, unitatea permite dirijarea controlată a: 

-circulației personalului, materialelor și echipamentelor. Fluxul personalului (cercetători, medici veterinari, 

tehnicieni și îngrijitori) și a echipamentelor destinate cercetării, începe fie din zona administrativă, fie de la filtrele 
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de personal(situate in Centru pe fiecare etaj), unde are loc schimbarea hainelor de stradă cu hainele de lucru. 

Accesul în zonele productive este controlat, în funcţie de situație și dependent de activitatea din momentul respectiv; 

activitatea în zona murdară sau pasajul de la o specie la alta se fragmentează prin decontaminare și schimbarea 

îmbrăcămintei de protecție cu alta curată. La părăsirea unităților, din considerente de biosiguranță, are loc 

igienizarea, dușul și schimbarea hainelor de lucru cu cele de stradă. 

- circulația animalelor. Animalele populează boxele Centrului, după o prealabilă curățare și decontaminare, cu 

respectarea principiului populării și depopulării totale. Măsurile de biosecuritate trebuiesc mentinute si datorita 

cerintelor proiectelor de cercetare. 

- așternutul. Așternutul și furajele fibroase sunt depozitate temporar în depozitul numit Asternut, situat în 

proximitatea unității experimentale cobai; de aici, furajele fibroase și așternutul ajung în adăposturile și boxele 

animalelor. Pentru a împiedica degradarea, umezirea și mucegăirea, furajele fibroase sunt păstrate pe paleți din 

lemn, într-o structură semicilindrică, cu ventilație controlată.  

- fluxul furajelor/hranei. Furajul achiziționat este depozitat temporar în spatiul denumit Bucatarie-Furaje, situat în 

proximitatea unităților experimentale soareci-sobolani(intre aceste doua unitati-lateral stanga). Distribuția se face 

din magazia de furaje în recipiente curate. Magazia poate fi ușor curățată, supusă dezinfecției și dezinsecției, fiind o 

cameră curată, uscată și răcoroasă, cu un inventar care se reduce la minimum cu putință, respectiv la rafturile 

metalice fixate în pereți. 

- fluxul gunoiului. Așternutul murdar și gunoiul de grajd sunt evacuate periodic la taurine și cabaline și la finalul 

ciclului, în cazul suinelor. Gunoiul de grajd este depozitat temporar pe platforma de gunoi a unităților 

experimentale; durata stocării este de patru, maximum șase luni, dependent de volumul de gunoi acumulat și 

posibilitățile de evacuare a acestuia. Pentru animalele mici, unde unitatile experimentale se regasesc doar la etaj, 

asternutul murdar poate fi depozitat temporar, in spatiul Depozitare asternut folosit, situat intre spatiul Sala 

frigorifica(stanga) si spatiul Evacuare materiale biologice(dreapta). 

-zona de filtre personale și grupuri sanitare. Grupul sanitar îndeplinește și rol de filtru pentru personal și permite 

igiena, schimbarea hainelor de stradă și îmbrăcarea hainelor de lucru, pentru a diminua riscul introducerii agenților 

etiologici ai bolilor. La terminarea programului de lucru, spațiul permite dezbrăcarea hainelor de lucru și îmbrăcarea 

hainelor de stradă. 

-incintele pentru adăpostirea animalelor. Centrul dispune de incinte pentru cazarea canidelor, felidelor, sinelor, 

cabalinelor, rumegatoarelor mari si mici, pasarilor, iepurilor, soarecilor, sobolanilor, cobailor, dar si a animalelor 

acvatice. Coridoarele asigură accesul în diferitele zone ale unității și contribuie la generarea unui flux eficient; 

acestea sunt configurate perimetral, pentru a facilita deplasarea personalului, animalelor și echipamentelor cum sunt 

cărucioarele cu furaje, litiere și celelalte materiale. 

- Sala Medicina Experimentala- este o cameră care permite utilizarea unui instrumentar necesar derulării 

procedurilor specifice cercetării; aici se pot desfășura intervențiile de mică chirurgie, administrarea de substanțe, 

prelevarea de probe, anestezia și recuperarea animalelor utilizate în proceduri. Toate procedurile care ar putea cauza 

stări de alertă sau stres se desfășoară  în aceasta Sala, deoarece un animal supus manipulării sau aflat în dificultate 

poate transmite semnale alarmante congenerilor, putând induce stres inutil acestora. Astfel, îndeosebi la cobai și 

iepuri, are loc transferul, chiar și pentru efectuarea unor proceduri relativ minore, precum administrarea parenterală 

a medicației sau prelevarea de probe de sânge. În cazul șoarecilor și șobolanilor procedurile minore sunt executate în 

camera de creștere.  
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-Sala Laborator-Situata la parter, lateral stanga, intre Sala Medicina Experimentala si Sala Animale Acvatice, este 

dotata cu aparatura de laborator specifica, necesara lucrului cu animale de laborator. Activitatile desfasurate se 

refera la cercetare, analize, recoltare/prelucrare materiale biologice de la animale, centrifugare, culturi celulare s.a. 

- aleile de acces. Permit accesul lucrătorilor, al cercetătorilor, precum și transferul animalelor dintr-o boxă în alta, 

respectiv manipularea acestora spre zonele de cântărire sau intervenție (travaliu), lotizarea și relotizarea, livrarea 

și/sau recepția animalelor utilizate în proceduri. 

-Sala Carantină. Reprezinta zona de primire a materialelor curate si este situată în partea lateral stanga a unității, in 

vecinatatea Salii cazare canide, la parter; această zonă este utilizată pentru recepția materialelor curate (furaj, 

așternut curat, produse biologice, medicamente și a celorlalte materiale curate) care sunt necesare pentru derularea 

activităţilor unității. Tot în această zonă are loc recepția, inspecția animalelor și se verifică conformitatea 

documentelor de transport, urmând ca, ulterior, să se introducă animalele în camera de carantină; zona de 

primire/livrare beneficiază de un inventar minim, care face posibilă derularea activităţilor și de condițiile de mediu 

corespunzătoare: ventilație, lumină și temperatură adecvată. De asemenea, în cazul în care proiectul de cercetare, 

solicită transferul animalelor către unități partenere, animalele sunt cantonate în camera de carantină până la livrarea 

lor, iar animalele, odată transferate, nu se mai întorc în Centru. În camerele de carantină se practică principiul 

populării și depopulării totale. Între două populări se asigură repausul biologic, ulterior operațiunilor de curăţenie, 

spălare și decontaminare. 

- Sala sterilizare, pozitionata intre Sala Igienizare si Laborator. Camera beneficiază de o ventilație adecvată, care 

permite menținerea unui mediu propice pentru activitatea fizică umană.  

- Salile de evacuare a materialelor biologice,  cate una pe fiecare etaj in capat si lateral dreapta, asigura transferul 

materialelor murdare, cadavrelor sau evacuarea așternutului murdar; la evacuarea materialelor murdare, așternutului, 

dejecţiilor și cadavrelor animalelor de laborator se respectă procedurile de eliminare a deşeurilor periculoase și 

nepericuloase, conform procedurilor privind gestionarea deşeurilor. 

-Sala Eutanasie/Necropsie. Aici animalele moarte sunt colectate, identificate, înregistrate și supuse examinării post-

mortem sau sunt introduse în facilitățile de congelare(Sala Frigorifica-asezata in imediata vecinatate) până la 

momentul examinării. 

-gestionarea și neutralizarea deșeurilor. Dejecțiile și așternutul murdar din cuștile animalelor se colectează în 

recipientul stației de schimb talaș, de unde, în sac de polietilenă, se transferă în tomberonul închis ermetic. Deșeurile 

sunt eliminate până cel târziu la sfârșitul zilei în care s-a realizat schimbul talașului, fiind transferate către 

incinerator sau către platforma de depozitare temporară a dejecţiilor; pe durata zilei, acestea sunt stocate temporar în 

pubele închise. Deșeurile periculoase, cu risc biologic și materialele periculoase sunt colectate în recipiente separate 

de unde, de asemenea, sunt predate sau transferate companiei autorizate de neutralizare a deseurilor. 

 

5.16.3. Principii de biosecuritate privind igiena echipamentelor, spatiilor si animalelor 

   

5.16.3.1. Igiena Echipamentul de protecție, a incaltamintei, a echipamentului de protectie 

personala 

 Echipamentul de protecție 

Halatele și uniformele destinate activităților în incinta centrului nu trebuie purtate în afară.  
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Halatele și uniformele de lucru ar trebui protejate cu șorțuri sau pelerine impermeabile, în cazul riscului crescut de 

contact cu lichide contaminate, al stropirii sau îmbibării cu sânge sau alte secreții și excreții. 

Halatele și uniformele trebuie schimbate ori de câte ori devin vizibil murdare sau contaminate și la sfârșitul fiecărei 

zile.  

Personalul ar trebui să fie conștient de faptul că luarea halatelor și uniformelor murdare acasă pentru spălare ar putea 

transfera agenți patogeni de la centru la domiciliu.  

Dacă halatele și uniformele sunt aduse acasă, acestea trebuie păstrate într-o pungă de plastic până când sunt 

introduse în mașina de spălat și spălate separat de alte rufe.  

Halatele și uniformele trebuie spălate la locul de muncă în apă caldă cu detergent, alături de alte rufe murdare 

rezultate în urma activităților din centru.  

Halatele și uniformele din Centru trebuie spălate la sfârșitul fiecărei zile și ori de câte ori devin vizibil murdare. 

 Încălțămintea  

Pentru evitarea accidentărilor se recomandă utilizarea de încălțăminte cu bombeu închis, care  să reducă riscul rănirii 

cu obiecte ascuțite, al zgârieturilor provocate de animale și pentru protejarea picioarelor de contactul cu materiale 

potențial infecțioase, precum fecale, urină, secreții, excreții și alte substanțe biologice. 

Pentru a preveni răspândirea materialelor cu risc biologic de pe pardoselile contaminate în alte zone ale Centrului 

sunt necesare încălțăminte sau botoși de unică folosință. 

Botoșii de unică folosință trebuie îndepărtați la părăsirea zonei contaminate și aruncați în containerele destinate 

acestor tipuri de deșeuri sau depozitate în zona contaminată până la colectarea ei în saci de gunoi speciali. 

 Alte echipamente de protecție personală 

În toate activitățile din Centru și ori de câte ori se vine în contact cu animalele, mediul lor de creștere și probele 

biologice recoltate de la acestea se aplică următoarele măsuri standard de protecție: 

• spălarea corespunzătoare a mâinilor; 

• acoperirea plăgilor; 

• utilizarea mănușilor de fiecare dată când se manipulează sau se vine în contact cu lichide biologice 

(sânge, secreții, excreții), mucoase sau piele cu leziuni; 

• protejarea îmbrăcămintei cu echipament impermeabil ori de câte ori există riscul contaminării cu 

substanțe lichide (stropi de sânge, secreții, excreții sau alte lichide patologice rezultate în timpul 

activităților); 

• protejarea mucoaselor conjunctivală, nazală și bucală în cazul în care există riscul stropirii cu sânge sau 

alte lichide contaminate (ochelari sau mască de protecție). 

Echipamentul de protecție personală este utilizat atât pentru protejarea personalului cât și pentru reducerea riscul de 

transmitere a patogenilor prin intermediul îmbrăcămintei la alte animale, personalul veterinar, studenți și public.  

Îmbrăcămintea de protecție trebuie purtată ori de câte ori poate exista contact cu un animal sau când se lucrează în 

centru (inclusiv la curățenie). 

Mărimea echipamentului de protecție trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor personalului. 

 Etapele echipării și scoaterii echipamentului de protecție personală 

La echipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) igiena mâinilor, 2) salopetă, 3) mască de protecție, 

4) ochelari de protecție, 5) mănuși de protecție. 
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La dezechipare se vor parcurge în succesiune următoarele etape: 1) mănuși de protecție – fața interioară se trage în 

afară!, 2) ochelari de protecție,  3) salopetă, 4) mască de protecție, 5) igiena mâinilor. 

 

5.16.3.2. Igiena instrumentarului, echipamentelor și spațiilor 

Protocol general de curățenie și dezinfecție 

Ori de câte ori sunt folosite dezinfectante trebuie purtate mănuși și ținute corespunzătoare. Atunci când se efectuează 

dezinfecția, dacă există risc de stropire ar trebui purtate echipamente suplimentare de protecție (mască/viziera pentru 

față, ochelari de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă și cizme). 

Înaintea dezinfecției trebuie îndepărtate toate gunoaiele grosiere. Contaminanții bruți și urina reduc semnificativ 

eficacitatea majorității dezinfectantelor. Dacă spălarea se face cu furtunul, trebuie avut grijă să se minimizeze 

posibilitatea răspândirii prin aerosolizare a agenților patogeni. 

Se spală cuștile, inclusiv pereții, ușile și vasele de adăpare și hrănire, cu apă și detergent sau săpun; perierea este 

întotdeauna necesară pentru dislocarea reziduurilor care împiedică acțiunea dezinfectantelor. După finalizarea 

curățeniei mecanice, pentru a se preveni diluarea soluțiilor dezinfectante, cusca se lasă la scurs și uscat un timp 

suficient. Pentru îndepărtarea reziduurilor de detergent, zona curățată trebuie clătită bine. 

În cușca curățată și uscată se aspersează soluția dezinfectantă inclusiv pe pereți și uși. Se poate folosi o soluție de 

hidroxid de sodiu 2,5%, care trebuie să rămână în contact cu suprafețele timp de 15 minute, în special dacă este 

suspectat un agent infecțios. 

Excesul de dezinfectant trebuie îndepărtat cu apă. După finalizarea perioadei de acțiune, soluția dezinfectantă 

trebuie îndepărtată de pe toate suprafețele cuștii și ulterior se poate caza un nou pacient. 

După finalizarea dezinfecției, personalul își scoate ținuta de protecție și se spală pe mâini. 

Toate zonele cu utilizare multiplă în care animalele sunt examinate sau tratate, trebuie să fie curățate și dezinfectate 

după utilizare de către persoanele responsabile indiferent de starea infecțioasă a pacientului. Instrumentele pentru 

curățenie trebuie curățate și dezinfectate după utilizare (inclusiv mânerele). 

 

Dezinfectoarele de încălțăminte 

Biocidele din dezinfectoare sunt schimbate în fiecare dimineață de către personalul responsabil. Covorașele 

dezinfectoare trebuie curățate ori de câte ori conțin cantități excesive de așternut sau murdărie și reîncărcate cu 

dezinfectant când sunt uscate; aceasta este responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în zonă. 

Personalul și studenții trebuie să utilizeze covorașele de fiecare dată când sunt întâlnite pe traseul de deplasare. 

Soluțiile dezinfectante pot să deterioreze încălțămintea dacă nu sunt rezistente la apă. 

Protocol de dezinfecție pentru instrumente și echipamente 

Toate instrumentele și echipamentele trebuie curățate, sterilizate sau dezinfectate între utilizări la diferite animale. 

Materialele care sunt sterilizate între utilizări (instrumente chirurgicale și echipamente) trebuie curățate cu săpun și 

apă, apoi dezinfectate cu o soluție de 0,5% clorhexidină sau un echivalent imediat după utilizare. Apoi, 

echipamentul trebuie să fie returnat la depozit pentru sterilizare. 

Stetoscoape 

Curățare: se șterg cu hârtie umedă. 
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Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de dezinfectant pentru mâini care sunt 

disponibile peste tot în Centru. 

Stetoscoapele personale pot fi utilizate la animale din zonele care nu sunt contagioase, dar trebuie să fie în mod 

regulat curățate și dezinfectate (recomandare: la începutul și la sfârșitul zilei). Curățarea și dezinfectarea imediată 

este necesară atunci când stetoscoapele sunt vizibil murdare. 

Stetoscoape individuale, deținute de FMV, sunt repartizate fiecărui animal contagios de mare risc (clasa 4). Acestea 

sunt depozitate la cusca animalelor în timpul spitalizării și curățate, apoi dezinfectate după finalizarea activităților. 

Termometre 

Curățare: ștergere sau spălare cu săpun pentru a îndepărta materialul fecal brut. 

Dezinfectare: se folosesc șervețele cu alcool, clorhexidină sau soluție de igienizare a mâinilor disponibile peste tot în 

Centru sau se imersează în alcool sau clorhexidină. 

Termometrele de sticlă sunt interzise în FMV pentru a reduce riscurile potențiale asociate cu expunerea la sticlă și 

mercur. În schimb sunt utilizate termometre electronice. 

Termomentrele sondă utilizate pentru monitorizarea continuă a temperaturii trebuie curățate și dezinfectate imediat 

după ce au fost folosite.  

Curățarea și dezinfectarea imediată a termometrelor este obligatorie atunci când sunt vizibil murdare. 

Spații de cazare 

Îngrijitorul curăță zilnic spațiile de cazare. 

În tipul activității de igienizare trebuie folosită îmbrăcăminte adecvată (ori de câte ori este necesar se folosesc 

salopete și îmbrăcăminte de protecție). 

Gunoiul rezultat de la igienizarea acestor spații trebuie depozitat în tomberoanele din zona special amenajată pentru 

acest lucru. Pe timpul transportului gunoiului la zona de depozitare se previne împrăștierea acestuia pe holuri sau 

alei. Se evită contactul animalelor cazate în centru cu tomberoanele de depozitare a gunoaielor. Pentru animalele cu 

risc infecțios (clasele 3 si 4) se folosesc tomberoane de gunoi dedicate. 

Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 1-2 trebuie curățate și dezinfectate o dată pe 

săptămână. Instrumentele pentru curățenie utilizate pentru animale din clasa 3 și 4 trebuie curățate și dezinfectate 

după fiecare utilizare. 

Culoarele trebuie curățate zilnic și dezinfectate o dată pe săptămână. 

Procedură generală de curățare a spațiului de cazare vacantat 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele necontagioase sunt curățate și dezinfectate după fiecare animal. 

Spațiile de cazare utilizate pentru animalele contagioase vor fi curățate folosindu-se protocolul general de curățare și 

dezinfecție. Îngrijitorul trebuie să golească, să curețe și să dezinfecteze spațiul cât mai curând posibil, dar după 

terminarea curățării spațiilor necontagioase. Spațiul de cazare este considerat o zonă contagioasă până la 

dezinfectare și pe cale de consecință, niciun animal nu este admis în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă 

a acestuia. 

 

5.16.3.3. Igiena animalelor centrului 

Pentru igiena de bază și reducerea presiunii infecției, este de o importanță majoră ca animalele din Centru să fie 

adăpostite în cuști curate. Înainte de a adăposti un nou animal într-o cușcă, fecale, sânge, urină, toate celelalte 

materiale organice și obiecte murdare ar trebui îndepărtate. Personalul de curățenie curăță holurile în fiecare zi. 
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Igiena pacientului este extrem de importantă pentru tineret. Prin urmare, fecalele sau așternuturile umede trebuie 

îndepărtate imediat și cușca dezinfectată de către personalul tehnic. 

Când un animal este eliminat din Centru, cușca trebuie curățată cât mai curând posibil. 

După eliminarea animalelor infecțiose (clasele 3 și 4) se va goli, curăța și dezinfecta cuștile cât mai curând posibil. 

Cușca este considerată o zonă contagioasă până la realizarea dezinfectării. Astfel, niciun animal nu trebuie adăpostit 

în el înainte de curățarea și dezinfectarea completă. 

Cuștile utilizate pentru animalele care nu sunt contagioase sunt golite, curățate și dezinfectate în mod regulat între 

utilizările la diferite animale. 

Vasele de apă trebuie curățate regulat (de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe zi) și trebuie curățate și 

dezinfectate între utilizări la diferite animale. În mod regulat, trebuie verificată prezența apei în vas; vasul trebuie 

reumplut cu apă proaspătă cel puțin de două ori pe zi, după curățare. 

Vasele pentru hrană trebuie curățate regulat (după cum este necesar, dar cel puțin de două ori pe zi) și trebuie 

curățate și dezinfectate între utilizări la diferite animale. Apetitul trebuie notat pe jurnalul de îngrijire zilnică, iar 

alimentele neconsumate se aruncă în recipientul de deșeuri prestabilit. 

Animalele Centrului trebuie menținute cât mai curate posibil, toate excrețiile sau secrețiile trebuie îndepărtate 

imediat ce au fost observate. Animalele murdare trebuie spălate/curățate în mod regulat. Mediul din jurul cuștii 

trebuie să fie curat, ordonat și îngrijit, adică fără medicamente sau materiale înconjurătoare, fără așternuturi în afara 

cuștii.  

Dacă animalele defecă în afara unei cuști (fie în interiorul clădirii, fie în zona de mers), materiile fecale trebuie 

îndepărtate imediat. Dacă animalele urinează în interiorul clădirii sau pe orice suprafață dură din afara clădirii, urina 

trebuie eliminată și podeaua curățată, dezinfectată și uscată. 

Responsabilitati 
- îngrijitorii schimbă așternulul murdar din cuști și îndepărtează dejecțiile, igienizează cuștile și spațiile de cazare, 

igienizează recipientele de adăpare, hrănesc și adapă animalele, abordează și contenționează animalele; 

- tehnicianul veterinar realizează recepția animalelor, supraveghează activitatea îngrijitorilor, întocmește referate, 

monitorizează sănătarea animalelor, monitorizează recuperarea animalelor după intervenții chirurgicale, eutanasiază 

animalele, realizează diferite proceduri (termometrie, administrare de substanțe, recoltare de sânge, urină, etc.) 

operează în următoarele registre: registrul de consultații și tratamente, registrul de evidență al mortalităților, registrul 

de evidentă al animalelor de laborator (pentru fiecare specie), registrul de evidență al animalelor eutanasiate, 

registrul de evidență al animalelor folosite în proceduri. 

- medicul veterinar desemnat organizează activitatea în cadrul centrului, supraveghează activitatea tehnicianului 

veterinar și a îngrijitorilor, moniorizează asigurarea bunăstarii animalelor, monitorizează sănătatea animalelor, 

operează în registrul de evidență al proiectelor autorizate, asigură buna funcționare a echipamentelor tehnice din 

cadrul centrului. 

- cercetătorii elaborează proiecte de cercetare și urmăresc/realizează activitatea de cercetare. 

 

5.16.3.4. Niveluri de biosiguranţă pentru Centrele experimentale (Biobaze) 

În funcţie de grupul de risc al microorganismelor manipulate, Biobazele pot fi clasificate în 4 niveluri de 

biosiguranţă.  
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Nivelele de securizare ale biobazelor - rezumat al practicilor şi echipamentelor de biosiguranţă: 

Grupul de risc 1 

Practici şi echipamente de siguranţă 

- acces limitat 

- îmbrăcăminte de protecţie şi mănuşi 

Grupul de risc 2 

Practicile de la nivelul 1 plus : 

- semne de avertizare asupra pericolelor 

- HSB clasa I sau II pentru activităţile care generează aerosoli 

- decontaminarea reziduurilor şi cuştilor înainte de spălare 

Grupul de risc 3 

Practicile de la nivelul 2, plus : 

- acces controlat 

- HSB şi haine de protecţie speciale pentru toate activităţile 

Grupul de risc 4 

Practicile de la nivelul 3 plus : 

- acces strict limitat 

- schimbarea hainelor înainte de intrare 

- HSB clasa III sau costume de protecţie cu presiune pozitivă 

- duş la ieşire 

- decontaminarea tuturor deşeurilor înaintea evacuării 

HSB- Hotă de siguranţă biologică 

BSC-Biological Safety Cabinet. 

 

5.17. Principii de biosecuritate aplicate în Circumscripțiile Sanitare Veterinare   

 

În activitățile din CSV-urile concesionate se vor aplica principiile de biosecuritate privind echipamentul de 

protecție, igiena instrumentarului și echipamentelor din capitolul 5.6. 

 

5.18. Principii de biosecuritate aplicate în Gradina zoologică   

 

În activitățile didactice extramurale și EPT de sfășurate în Grădina zoologică studenții și personalul FMV vor respecta și 

aplica normele și măsurile de biosecuritate specifice.  

Pe parcursul fiecărei activități desfășurate extramural sau ca EPT , se vor avea în vedere și respecta normele din capitolele 

5.4.2. Norme generale de biosecuritate a personalului și 5.4.3. Norme generale de biosecuritate a spațiilor. 
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6. Protocoale de comunicare a riscurilor biologice în cadrul FMV 

6.1. Protocoale de comunicare a riscurilor biologice la Recepția Clinicilor/Spitalului 

6.1.1. Protocol pentru personalul angajat 

Când un client menționează la telefon orice semn care permite emiterea suspiciunii de boală contagioasă (de exemplu: 

vărsături acute, diaree, ataxie, avort, tuse, strănut, febră acută etc.): 

 Recepționerul va programa vizita numai după aprobarea unui clinician și numai dacă este disponibilă 

o boxă/cușcă de izolare. 

 Motivul consultului va fi indicat în graficul programării vizitelor (de exemplu: diaree acută, vărsături 

acute, tuse acută, strănut acut, febră acută etc.). 

 În dreptul planificării va fi scris „Suspect de boală contagioasă”. 

 Clientului i se va solicita să lase animalul în vehicul până la recepționarea lui. Înainte de a autoriza 

accesul pacientului în spital, clinicianul responsabil va efectua evaluarea clinică primară a pacientului 

necesară stabilirii riscului contagios. În funcție de categoria și circumstanțele de risc, animalul va fi 

adus direct într-o sală de examinare sau în izolator. Pentru reducerea riscului de contaminare a 

mediului spitalicesc, animalele mici trebuie transportate pe targa cu rotile (sau în cușca de transport 

pentru pisici). 

Dacă un pacient cu semne sau istoric de boală acută și / sau posibil contagioasă este prezentat direct la recepție, 

recepționerul trebuie să contacteze imediat serviciul de primire/triaj și să coordoneze direcționarea animalului spre 

o cameră de examinare / urgență sau pentru izolarea lui, pentru a reduce la minimum contaminarea mediului 

spitalului. 

 

6.1.2. Protocol pentru studenți 

Admiterea pacienților potențial contagioși va fi organizată după cum urmează: 

 Motivul consultului va fi indicat în graficul programării vizitelor (de exemplu: diaree acută, 

vărsături acute, tuse acută, strănut acut, febră acută etc.). 

 În dreptul planificării va fi scris „Suspect de boală contagioasă”. 

 Clientului i se va solicita să lase animalul în vehicul până la recepționarea lui. Înainte de a 

autoriza accesul pacientului în spital, clinicianul responsabil va efectua evaluarea clinică primară 

a pacientului necesară stabilirii riscului contagios. În funcție de categoria și circumstanțele de 

risc, animalul va fi adus direct într-o sală de examinare sau în izolator. Pentru reducerea riscului 

de contaminare a mediului spitalicesc, animalele mici trebuie transportate pe targa cu rotile (sau 

în cușca de transport pentru pisici). 

 Nu este permis contactul direct între pacientul suspect și alți pacienți prezenți în incinta FMV. 

 Pentru a reduce la minimum riscurile biologice pentru studenți și alți pacienți, la consultarea / 

examinarea pacienților potențial contagioși vor putea participa un număr minim de studenți 

(repartizați de către clinician). 

 După eliberarea sălii de examinare, zonele sau echipamentele contaminate cu materiile fecale și / 

sau fluidele corporale ale pacientului examinat trebuie curățate și dezinfectate imediat de către 



 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 99 

 

99 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

student și / sau personalul responsabil cu pacientul. 

 Pe ușa sălii de examinare trebuie așezat un semn corespunzător și până la curățarea și 

dezinfectarea completă încăperea nu poate fi utilizată pentru un alt pacient. 

 Studenții trebuie să fie instruiți (instrucțiuni video, curs și site-ul FMV) și să urmeze protocolul de 

biosecuritate specific contactelor cu pacienții contagioși. 

 

6.1.3. Criterii de excludere pentru internare și / sau spitalizare 

Un pacient care suferă de o boală raportabilă (vezi Anexa 6) nu poate intra în spital și ulterior spitalizat. De 

asemenea, admiterea poate fi refuzată dacă riscurile pentru alți pacienți sau personalul propriu sunt prea mari în 

comparație cu riscul pentru animal respectiv. Criteriile specifice de refuzare a consultului / spitalizării pentru fiecare 

specie în parte sunt precizate în cadrul fiecărui serviciu spitalicesc. 

Doar clinicienii au autoritatea de a refuza un animal. 

 

6.2. Comunicarea riscurilor cu privire la starea de contagiozitate a pacienților 

Având în vedere complexitatea îngrijirii pacienților Spitalului/Clinicilor FMV și numărul de persoane care își 

desfășoară activitatea în Campusul FMV, este esențială comunicarea într-o manieră eficientă a riscului răspândiri 

agenților patogeni contagioși.  

O comunicare eficientă și proactivă a statusului infecțios real și potențial al pacienților scade probabilitatea 

diseminării bolilor nosocomiale sau zoonotice. 

Pentru problemele de biosecuritate, comunicarea riscului implică notificarea și educarea adecvată cu privire la 

riscurile existente pentru toate persoanelor aflate sau care vor veni în contact cu pacienți infecțioși.  

Persoanele implicate trebuie instruite cu privire la precauțiile necesare pentru prevenirea răspândirii patogenilor la 

oameni sau alți pacienți și la măsurile de dezinfecție aplicate în zonele cu risc biologic sau asupra materialelor 

contaminate. 

Toți pacienții aflați în FMV trebuie evaluați de către clinicieni în vederea identificării riscurilor biologice. Este 

responsabilitatea clinicianului senior să evalueze corect riscul de transmitere a bolilor contagioase și să 

implementeze cele mai adecvate strategii de control a infecțiilor, în concordanță cu procedurile de biosecuritate. 

Conducerea Clinicii și a FMV trebuie notificată în cel mai scurt timp despre toate pericolele biologice (cunoscute 

sau suspectate). Notificările includ toate bolile declarabile (de exemplu, pestă porcină africană), bolile produse de 

agenți zoonotici, bolile cu contagiozitate ridicată, bolile cu patogenitate ridicată, infecțiile produse de bacterii 

(multi) rezistente la medicamente (de exemplu, MRSA sau VRE) și agenții patogeni cu persistență înaltă în mediu 

sau dificil de neutralizat prin măsuri uzuale de igienă. Notificarea se face prin e-mail sau mesaj telefonic, de către 

medicul veterinar responsabil. 

Pentru gestionarea eficientă a pericolul transmiterii infecției la oameni și animale, toate riscurile asociate patogenilor 

contagioși trebuie comunicate în mod corespunzător întregului personal al FMV, studenților și clienților. 

Deoarece starea de infecțiozitate a unui pacient poate evolua pe parcursul spitalizării, materialele informative 

realizate în acest scop trebuie actualizate periodic. 
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6.3. Comunicarea riscurilor biologice în clinici și spitale 

Pericolele biologice trebuie să fie etichetate clar pe cuștile / padocurile care adăpostesc pacienți contagioși, precum 

și în mediul înconjurător; următoarele informații trebuie afișate:  

- Clasificarea bolii (conform Anexei 4. Clasificarea microorganismelor în funcție de riscul lor biologic). 

- Procedurile de dezinfectare adecvate pentru controlul infecției. 

- Cerințe de asistență medicală și de igienă aplicabile 

- Măsurile de precauție 

- Eventualul risc zoonotic 

- Diagnosticul de suspiciune / confirmat (denumirea bolii / afecțiunii). 

Personalul și studenții responsabili cu asistența pacienților contagioși trebuie să se asigure că cerințele speciale și 

nevoile de îngrijire au fost comunicate în mod corespunzător altor persoane care pot lucra cu pacienții sau care 

pătrund în spațiul de cazare al acestora. În plus, aceștia trebuie să se asigure că informațiile au fost comunicate în 

mod corespunzător Comisiei de biosecuritate a FMV. 

 

7. DEFINIȚII 

 

Agent antimicrobian - Orice substanță - de origine naturală, semisintetică sau sintetică - care ucide sau inhibă 

dezvoltarea unui microorganism. Termen general pentru medicamente, substanțe chimice sau alte substanțe care 

ucid sau încetinesc creșterea microbilor. Exemple: medicamente antibacteriene, agenți antivirali, agenți antifungici 

și antiparazitare. 

Agenţi patogeni – microorganisme - bacterii, virusuri, ricketsii, paraziţi, ciuperci - şi alte entităţi precum prionii, 

organismele modificate genetic, culturile celulare, care pot provoca boli oamenilor şi animalelor. 

Antibiotic - Substanță organică solubilă, produsă de unele microorganisme animale și vegetale, care are capacitatea 

de a distruge anumiți microbi sau de a le opri dezvoltarea, fapt pentru care se utilizează în tratamentul bolilor 

infecțioase. Toate antibioticele sunt agenți antimicrobieni. Exemple: penicilină, lincomicină. 

Antiseptic - substanță chimică antibacteriană sau antivirală care se aplică pe țesuturile vii sau pe epitelii, 

determinând distrugerea sau inhibarea microorganismelor fără a răni animalul. Exemple: etanol, clorhexidina, 

tinctura de iod. 

Biorisc - combinaţia între probabilitatea apariţiei unei afecţiuni şi severitatea acesteia, atunci când sursa este un 

agent biologic sau o toxină. Sursa afecţiunii poate fi o expunere neintenţionată, eliberare accidentală sau pierderea, 

furtul, utilizarea greşită, accesul neautorizat sau eliberarea neautorizată intenţionată. 

Biosecuritate - ansamblul măsurilor fizice și administrative luate la nivel instituţional şi la nivelul persoanelor din 

FMV, menite să reducă riscul de introducere, dezvoltare și răspândire a agenților infecțioși către, de la sau în cadrul 

unei populații de animale, unei unități, zone, compartiment, mijloc de transport sau al oricăror altor instalații, incinte 

sau amplasamente. 

Biosiguranţă - principiile de securizare, tehnologiile şi regulile care trebuie urmate pentru a preveni expunerea 

neintenţionată și/sau accidentală la agenţi patogeni şi toxine sau eliberarea lor în mediu. 
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Boală contagioasă - categorie de boli transmisibile care diseminează de la un organism infectat la unul receptiv fie 

prin contact fizic direct, fie prin contact indirect cu secrețiile / excrețiile sau obiectele contaminate de acesta, pe 

calea aeriană sau pe alte rute. 

Deratizarea - este acea acțiune prin care se elimină dăunătorii, precum rozătoarele (șoareci, șobolani, cârtițe, 

popândăi etc.), prin mijloace chimice, în special, fie prin otravă ecologică, stații de intoxicare, capcane adezive și 

aparate cu ultrasunete. În acest mod, se elimină cu succes dăunătorii fără ca substanțele sau produsele utilizate să 

dăuneze animalelor de companie sau oamenilor.  

Dezinfectant - agent chimic care ucide sau inhibă dezvoltarea microorganismelor pe obiecte, materiale, suprafețe 

(echipamente chirurgicale, podele, mese, echipamente de îngrijire a pacienților). 

Dezinfectare - acțiunea prin care se reduce numărul de microorganisme pe obiecte, materiale, suprafețe la un nivel 

care nu este dăunător sănătății, folosind tehnici specializate de curățare care distrug sau împiedică creșterea 

organismelor capabile de infecție. 

Dezinfecția - este procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate microorganismele patogene (în proporție 

de 99,99%) cu excepția sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul intert aplicându-se metode fizice, chimice sau 

biologice. 

Dezinsecția - reprezintă ansamblul de metode de combatere a insectelor (din diferite spații), care vehiculează și 

transmit boli infectocontagioase și parazitare la om și la animale și care pricinuiesc pagube financiare prin 

distrugerea diferitelor materii prime, materiale, ambalaje sau suprafețe.  

Echipament de protecție individual - îmbrăcăminte, încălțăminte, mască, ochelari de protecție și articole de 

îmbrăcăminte care sunt purtate numai atunci când se lucrează în FMV sau pe teren, pentru a proteja corpul de 

accidente sau infecții. Pericolele pe care trebuie să le prevină echipamentele de protecție sunt de natură fizică, 

electrică, termică, chimică și biologică. 

Infecție nosocomială - infecție dobândită in spital, localizată sau sistemică, care nu a fost prezentă la momentul 

internării. 

Infecție subclinică - invazia organismului de către un microorganism, dar fără observarea semnelor clinice. Poate fi 

stadiul incipient sau o formă foarte ușoară a unei infecții în care semnele clinice nu sunt aparente sau detectabile 

prin examen clinic sau teste de laborator. 

Rezistență multiplă la medicamente - bacterii care au dezvoltat capacitatea de a supraviețui în prezența mai multor 

antibiotice. Rezistența antimicrobiană apare atunci când bacteriile reduc sau elimină eficacitatea medicamentelor, 

substanțelor chimice sau a altor agenți meniți să vindece sau să prevină infecțiile. Adesea, antibioticele care mai pot 

distruge astfel de bacterii pot fi toxice pentru animal, iar numărul lor este limitat. Exemple de bacterii care au tulpini 

rezistente la multe medicamente: Salmonella enterica, Staphylococcus aureus rezistent la meticilină și Entercocci 

rezistenți la Vancomicină. 

Salopetă - costum destinat activității medicale, compus din două piese (bluză, pantalon). 

Sterilizare - îndepărtarea tuturor microorganismelor, inclusiv sporilor bacterieni, dintr-un obiect neînsuflețit. 

Sterilizarea - este operatiunea prin care sunt eliminate sau omorate microorganismele , fie ca sunt in stare vegetativa 

fie ca sunt sporulate , de pe obiectele inerte contaminate rezultatul fiind starea de sterilitate .  

Substanțe infecțioase - substanţe despre care se ştie sau despre care există motive să se creadă că pot conţine agenţi 

patogeni. 

Zoonoza - o infecție comună oamenilor și altor animale vertebrate. 
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8. ÎNREGISTRĂRI 

8.1. Formulare utilizate 

 Procedura operațională standard pentru managementul deșeurilor 

Vezi anexa 5 (document elaborat de Responsabilul cu managementul deșeurilor biologice al FMV) 

 Procedura operaţională standard Protecția individuală a personalului 

Conform documentelor elaborate de compartimentul de specialitate al USAMV București. 

 Procedura operaţională standard Norme specifice de intervenție în situații de urgență 

Conform documentelor elaborate de compartimentul de specialitate al USAMV București. 
 

8.2. Dosare si registre utilizate 

 Dosarele și documente utilizate anexe ale prezentului manual de biosecuritate  

 

9. LISTA ANEXELOR 

 Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul manuald e biosecuritate al FMV București 

o Anexa 1. Detergenți și dezinfectanți utilizabili în FMV. 

o Anexa 2. Spectrul antimicrobian al dezinfectantelor utilizabile în FMV. 

o Anexa 3. Caracteristicile dezinfectantelor utilizabile în FMV. 

o Anexa 4. Clasificarea microorganismelor în funcție de riscul lor biologic. 

o Anexa 5. Procedura operațională standard pentru managementul deșeurilor 

o Anexa 6. Lista bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne 

o Anexa 7. Produse biocide încadrate în Tipul de Produs 4 avizate pe teritoriul României 

o Anexa 8. Plan de măsuri de biosecuritate pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS‐CoV‐2 

aplicate în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București 

o Anexa 9. Proceduri de laborator privind eliminarea substanțelor chimice periculoase la disciplina 

Inspecția și controlul alimentelor de origine animală 
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Anexa 1. 

Detergenți și dezinfectanți utilizabili în FMV 

(Linton și colab., 1987) 

Dezinfectanții și diluțiile lor  

Activitate în 

material 

organic 

Spectrul de acțiune Comentarii 

Chlorhexidine 

0,05%-0,5% 

Folosit pentru dezinfectarea 

articolelor în contact cu pielea 

sau cu suprafețele mucoase (de 

exemplu, sonde endotraheale etc.) 

Diluții: 60 ml soluție 2% pe litru 

de apă = soluție 0,06% 

Bazine de înmuiere: galon de 

soluție de 2% la 147,62 l apă = 

soluție de 0,05% (90 ml per litru 

de apă se utilizează în anestezia 

ecvină pentru bazinele de 

înmuiere) 

Timp de contact: cel puțin 

15 minute. 

 Rapid 

Redus 

• Micoplasme: Foarte eficient 

• Micobacterii: variabil 

• Bacterii Gram +: Foarte 

eficient 

• Bacterii Gram -: Foarte 

eficient 

• Pseudomonas: activitate 

limitată 

• Rickettsiae: activitate limitată 

• Virusuri anvelopate: activitate 

limitată 

• Chlamydiaceae: activitate 

limitată 

• Virusuri neanvelopate: fără 

activitate 

• Spori fungici: activitate 

limitată 

• Sporii bacterieni: Fără 

activitate 

• Criptosporidia: nicio activitate 

• Prioni: Fără activitate 

• Spectru antibacterian larg, dar 

eficiență limitată împotriva 

virusurilor. 

• Folosit pentru dezinfectarea 

materialelor în contact strâns cu 

pacienții  

• Ușor de inactivat de săpunuri și 

detergenți. 

• Potențial scăzut de toxicitate; 

diluțiile obișnuite nu sunt iritante, 

chiar dacă există contacte cu 

mucoasa. 

• Inactivat de detergenți anionici. 

• Activitatea bactericidă pe piele este 

mai rapidă decât a multor alți 

compuși, inclusiv iodofori. 

• Efectul rezidual asupra pielii 

prelungește vindecarea. 

• Funcționează doar la pH limitat (5-

7). 

• Toxic pentru pește => nu trebuie 

eliminat în mediu. 
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Dezinfectanții și diluțiile lor  

Activitate în 

material 

organic 

Spectrul de acțiune Comentarii 

Povidone iodine 

Folosit pentru decontaminarea pielii 

și dezinfecții (de exemplu, 

chirurgical). 

 Rapid 

Redus 

• Micoplasme: Foarte eficient 

• Micobacterii: activitate 

limitată 

• Bacterii Gram +: eficient 

• Bacterii Gram -: eficient 

• Pseudomonas: eficient 

• Rickettsiae: eficient 

• Virusuri anvelopate: eficient 

• Chlamydiaceae: eficient: 

• Virusuri neanvelopate: 

activitate limitată 

• Spori fungici: eficient 

• Sporii bacterieni: eficace 

• Criptosporidia: nicio activitate 

• Prioni: Fără activitate 

• Spectru larg. 

• Potențial de toxicitate foarte scăzut 

=> soluții diluate corespunzător sunt 

potrivite pentru utilizare pe țesuturi 

sau materiale în contact cu pielea sau 

mucoasele 

• Oamenii pot deveni sensibili după 

contactul cu pielea. 

• Diluarea iodoforilor crește 

concentrația gratuită de iod și 

activitatea antimicrobiană. 

• Poate apărea colorarea țesuturilor și 

materialelor plastice. 

• Stabil în depozitare 

• Inactivat de resturi organice și 

compuși cuaternari de amoniu. 

• Necesită o aplicare frecventă 

• Coroziv 

Alcool (90% izopropanol sau 70% 

etanol denaturat) 

Folosit pentru dezinfectarea 

materialelor aflate în contact 

strâns cu oamenii și pacienții 

(de exemplu, instrumente, 

soluții de igienizare a mâinilor 

etc.) 

 Redus • Micoplasme: Foarte eficient 

• Micobacterii: eficient 

• Bacterii Gram +: Foarte 

eficient 

• Bacterii Gram -: Foarte 

eficient 

• Pseudomonas: eficient 

• Rickettsiae: activitate limitată 

• Virusuri anvelopate: eficient 

• Chlamydiaceae: activitate 

limitată 

• Virusuri neanvelopate: nicio 

activitate 

• Spori fungici: activitate 

limitată 

• Sporii bacterieni: Fără 

activitate 

• Criptosporidia: nicio activitate 

• Prioni: Fără activitate 

• Spectru larg. 

• Potențial de toxicitate foarte scăzut 

=> soluțiile diluate corespunzător 

sunt adecvate pentru utilizarea pe 

țesuturi sau pe materiale aflate în 

contact cu pielea sau mucoasele. 

• Nu există activitate reziduală pe 

suprafețe 

• Acțiune rapidă 

• Nu lasă reziduuri. 

• Evaporarea rapidă 

• Extrem de inflamabil 
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Dezinfectanții și diluțiile lor  

Activitate în 

material 

organic 

Spectrul de acțiune Comentarii 

Hipoclorit de sodiu (înălbitor)* 

Folosit pentru dezinfectarea 

suprafețelor curate, în special 

pentru a crește spectrul de 

activitate al dezinfectantului. 

diluţiile: 

• 1:64 = 60 ml pe litru de apă. 

Potrivit pentru majoritatea 

aplicațiilor în FMV 

• diluție 1:32 = 125 ml / per 

galon de apă 

• 1:10 diluție = 375 ml per litru de 

apă. Utilizare limitată - foarte 

puternică 

 Rapid 

Redus 

• Micoplasme: foarte eficient 

• Micobacterii: eficient 

• Bacterii Gram +: eficient 

• Bacterii Gram -: eficient 

• Pseudomonas: eficient 

• Rickettsiae: eficient 

• Virusuri anvelopate: eficient 

• Chlamydiaceae: eficient 

• Virusuri neanvelopate: 

eficiente la concentrații mai 

mari 

• Spori fungici: eficient 

• Sporii bacterieni: eficace 

• Criptosporidia: nicio activitate 

• Prioni: fără activitate 

• Spectru larg. 

• Potențial de toxicitate relativ scăzut 

la diluții standard; concentrații mai 

mari sau un contact prelungit pot 

duce la iritarea mucoaselor sau pielii. 

• Poate fi utilizat în prezența 

detergenților anionici 

• Nu este afectat de duritatea apei. 

• Ieftin 

• Activitatea bactericidă este redusă 

odată cu creșterea pH-ului, 

temperaturi mai scăzute și în prezența 

amoniacului și a azotului, lucru 

important de luat în considerare 

atunci când este prezentă urina. De 

asemenea, inactivat de săpunuri / 

detergenți cationici, lumina soarelui 

și unele metale. 

• Gazul de clor poate fi produs atunci 

când este amestecat cu alte substanțe 

chimice. Activitate de oxidare (albire) 

puternică care poate deteriora țesătura 

și este coroziv pe metale precum 

argint și aluminiu (nu oțel inoxidabil). 

• Stabilitate limitată a soluțiilor 

stoc. 
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Dezinfectanții și diluțiile lor  

Activitate în 

material 

organic 

Spectrul de acțiune Comentarii 

Compuși de amoniu 

cuaternar (QACs) 

Dezinfectant primar de 

suprafață utilizat în FMV 

(dezinfectare la fața locului, 

precum și dezinfectare 

generală a mediului)  

Diluare: 15 ml pe litru de apă 

= 1: 256 

Timp de contact: cel puțin 15 minute 

 Moderat • Micoplasme: eficient 

• Micobacterii: variabil 

• Bacterii Gram +: Foarte 

eficient 

• Bacterii Gram -: eficient 

• Pseudomonas: Fără activitate 

• Rickettsiae: activitate limitată 

• Virusuri anvelopate: eficient 

• Chlamydiaceae: Fără activitate 

• Virusuri neanvelopate: 

activitate limitată 

• Spori fungici: activitate 

limitată 

• Sporii bacterieni: Fără 

activitate 

• Criptosporidia: nicio activitate 

• Prioni: Fără activitate 

• Spectru larg. 

• Iritabilitate și toxicitate variabile în 

rândul diferitelor produselor, dar 

acești compuși sunt în general 

neiritanți și au o toxicitate scăzută la 

diluții uzuale 

• Inactivat de detergenți anionici 

• Unele activități reziduale după 

uscare 

• Mai eficient la pH alcalin 

• Mai puțin eficient în temperaturi 

scăzute 

• Stabil în depozit 

• Inactivat de apa tare 

• Inactivat de săpun / detergenți 

Agenti oxidanti: Apă oxigenată 

Folosit pentru dezinfectarea 

misting-ului (ceață) și în toate 

dezinfectoarele de încălțăminte din 

spitalul de animale mare. 

Diluare: 10 grame la un litru de 

apă) este o soluție de 1% 

În pulverizator: 5 ml pulbere (5 

grame) adăugată la 500 ml apă 

(soluție 1%) 

Timp de contact: cel puțin 15 minute 

 Variabilă în clasă; 

foarte bun pentru 

peroximonosulfat și 

peroxid de hidrogen 

accelerat 

• Micoplasme: foarte eficiente 

• Micobacterii: eficient 

• Bacterii Gram +: eficient 

• Bacterii Gram -: eficient 

• Pseudomonas: eficient 

• Rickettsiae: eficient 

• Virusuri anvelopate: eficient 

• Chlamydiaceae: eficient 

• Virusuri neanvelopate: 

activitate limitată 

• Spori fungici: activitate 

limitată 

• Sporii bacterieni: eficace 

• Criptosporidia: activitate 

limitată 

• Prioni: fără activitate 

• Spectru larg 

• Produsele enumerate au potențial 

toxic foarte scăzut, dar pot provoca 

iritații ale pielii prin uscare, în special 

sub formă de pulbere sau în soluții 

concentrate. 

• Alți compuși care nu sunt folosiți în 

FMV pot fi foarte toxici (de exemplu, 

dioxid de clor) 

• Nu există produse de descompunere 

dăunătoare 

• Activitate reziduală pe suprafețe 

• Solubilitate slabă a lipidelor 

• Mai puțin activ la temperaturi 

scăzute 

• Coroziv pentru oțel simplu, fier, 

cupru, alamă, bronz, vinil 

• Adăugarea pulberii în apă ajută la 

amestecare. 

• Purtați o mască și mănuși de 

cauciuc atunci când pregătiți 

soluția pentru a evita iritațiile. 



 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 109 

 

109 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

Dezinfectanții și diluțiile lor  

Activitate în 

material 

organic 

Spectrul de acțiune Comentarii 

Fenoli  

Se folosesc numai pentru 

dezinfectarea instrumentelor și a 

zonelor de necropsie care pot fi 

contaminate cu prioni (de exemplu, 

encefalopatie spongiformă bovină, 

boală de cronică cahectizantă și 

scrapie). 

 Foarte Bun • Micoplasme: foarte eficient 

• Micobacterii: variabile 

• Bacterii Gram +: foarte 

eficient 

• Bacterii Gram -: foarte eficient 

• Pseudomonas: foarte eficient 

• Rickettsiae: eficient 

• Virusuri anvelopate: eficient 

• Chlamydiaceae: activitate 

limitată 

• Virusuri neanvelopate: 

activitate limitată 

• Spori fungici: eficient 

• Sporii bacterieni: Fără 

activitate 

• Criptosporidia: nicio activitate 

• Prioni: activitate limitată, 

variabilă în rândul 

compușilor 

• Spectru larg 

• Potențialul de iritație este variabil în 

rândul compușilor din această clasă, 

dar produsele dezinfectante fenolice 

sunt considerate în general foarte 

iritante și nu trebuie utilizate pe 

suprafețe în contact cu pielea sau cu 

mucoasele. 

• Concentrațiile de peste 2% sunt 

foarte toxice pentru animale, în 

special pentru pisici. 

• Activitate neafectată de duritatea 

apei 

• Unele activități reziduale după 

uscare 

• Eficient la o gamă largă de pH 

• Nu este coroziv 

• Stabil în depozit 
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Anexa 2. 

Spectrul antimicrobian al dezinfectantelor utilizabile în FMV 

(Linton și colab., 1987) 
 

Cele mai sensibile 

Dezinfectanți chimici 

Notă: Eliminarea materialului organic trebuie să preceadă întotdeauna utilizarea oricărui dezinfectant 

Acizi 

(acid 

clorhidric, 

acid acetic, 

acid citric) 

Alcoli 

(alcool etilic, 

alcool 

izopropilic) 

Aldehide 

(formaldehidă, 

paraformaldehidă, 

glutaraldehidă) 

Alcali 

(hidroxid 

de sodiu 

sau 

amoniu, 

carbonat 

de sodiu) 

Biguanides 

(chlorhexidina) 

Halogeni Agenți 

oxidanți 

(peroxid de 

hidrogen, acid 

peracetic) 

Compuși 

fenolici 

Compuși 

cuaternari 

de amoniu 

(QACs) 

hipoclorit iod 

Mycoplasme + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Bacterii Gram 

pozitive 

+ ++ ++ + ++ + + + ++ ++ 

Bacterii Gram 

negative 

+ ++ ++ + ++ + + + ++ + 

Pseudomonas + ++ ++ + ± + + + ++ - 

Rickettsiae ± + + + ± + + + + ± 

Virusuri 

anvelopate 

+ + ++ + ± + + + ±a ± 

Chlamydiaceae 
± ± + + ± + + + ± - 
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Cele mai sensibile 

Dezinfectanți chimici 

Notă: Eliminarea materialului organic trebuie să preceadă întotdeauna utilizarea oricărui dezinfectant 

Acizi 

(acid 

clorhidric, 

acid acetic, 

acid citric) 

Alcoli 

(alcool etilic, 

alcool 

izopropilic) 

Aldehide 

(formaldehidă, 

paraformaldehidă, 

glutaraldehidă) 

Alcali 

(hidroxid 

de sodiu 

sau 

amoniu, 

carbonat 

de sodiu) 

Biguanides 

(chlorhexidina) 

Halogeni Agenți 

oxidanți 

(peroxid de 

hidrogen, acid 

peracetic) 

Compuși 

fenolici 

Compuși 

cuaternari 

de amoniu 

(QACs) 

hipoclorit iod 

Virusuri neanvelopate 
- - + ± - + ± ± - - 

Spori fungici ± ± + + ± + + ± + ± 

Picornavirusuri 

(i.e. FMDv) 

+ N + + N N N + N N 

Parvovirusuri N N + N N + N N N - 

Bacerii 

acidorezistente 

- + + + - + + ± ± - 

Spori bacerieni ± - + ± - + + +b - - 

Coccidii - - - +c - - - - +d - 

Prioni - - - - - - - - - - 

Legendă: ++ extrem de eficient, + eficient, ± activitate limitată, - nicio activitate, N = informații nu sunt disponibile; a = variază cu compoziția, b = acidul peracetic este sporicid, c = hidroxid de amoniu, d= unele au activitate 

împotriva coccidiei; FMDv = virusul febrei aftoase. 
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Anexa 3. 

Caracteristicile dezinfectantelor utilizabile în FMV 

(Linton și colab., 1987) 
 

Categoria dezinfectantilor 
 

Alcoli 
 

Aldehide 
 

Biguanide 
Halogeni: 

hipoclorit 
Compuși halogeni-

iod 
Agenti oxidanti  

Fenoli 
 

QACs 

Mecanism de acțiune Precipită 
proteinele 

Denaturează 

lipidele 

Denaturează proteinele 
Alchileaza acizii 

nucleici 

Modifică 
permeabilitatea 

membranei 

Precipită proteinele 

 
Precipită proteinele 

 
Denaturează 

proteinele și lipidele 
Denaturează proteinele 

Modifică 

permeabilitatea 

peretelui celular 

Denaturează 
proteinele 

Leagă fosfolipidele 

membranei celulare 

Avantaje  Acțiune rapidă 
Nu lasă reziduuri 

Spectru larg Spectru larg Spectru larg 
Timp de contact scurt 

Ieftin 

Stabil în depozit 
Relativ în siguranță 

Spectru larg Eficacitate bună cu 
material organic 

Non-coroziv 

Stabil în depozit 

Stabil în depozitare 
Non-iritant pentru 

piele 

Eficient la nivel 
ridicat 

temperaturi și pH 

ridicat (9-10) 
Dezavantaje Evaporarea 

rapidă 

inflamabil 

Cancerigene 

Iritant al mucoaselor 

țesuturilor 
Folosiți numai 

în zone bine 

ventilate 

Eficient într-un 

interval de pH 

limitat (5-7) 
Toxic pentru pești 

(risc pentru mediu) 

Inactivat de lumina soarelui 

Necesită o aplicare frecventă 

Corodează metalele 
Iritant al mucoaselor 

țesuturilor 

 

Inactivat de QAC-uri 

Necesită o aplicare 

frecventă 
Corosiv 

Colorează hainele și 

suprafețele tratate 

Dăunător pentru 

unele metale 
Poate provoca iritații 

ale pielii și ochilor 
 

Precauții  
Inflamabil 

 
Carcinogen 

 Nu amesteca niciodată cu 

adaosuri, gazul toxic va fi 

eliberat 

  Poate fi toxic pentru 

animale, în special 

pentru pisici și porci 

 

Bacterii vegetative Eficace Eficace Eficace Eficace Eficace Eficace Eficace  
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Categoria dezinfectantilor 
 

Alcoli 
 

Aldehide 
 

Biguanide 
Halogeni: 

hipoclorit 
Compuși halogeni-

iod 
Agenti oxidanti  

Fenoli 
 

QACs 

Micobacterii Eficace Eficace Variabil Eficace  Eficace Variabil Variabil 

Virusuri anvelopate Eficace Eficace Limitat Eficace Eficace ficace Eficace Variabil 

Virusuri neanvelopate Variabil Eficace Limitat Eficace Limited Eficace Variabil Nu este eficient 

Spori Nu este 

eficient 

Eficace Nu este eficient Variable Limited Variabil Nu este eficient Nu este eficient 

Fungi Eficace Eficace Limitat Eficace Eficace Variabil Variabil Variabil 

Eficiența in materia 

organică 
Redus Redus ?   Variabil Eficace Inactivat 

Eficacitatea cu apă grea ? Redus ? Eficace ? ? Eficace Inactivat 

Eficacitatea cu săpun / 

detergenți 
? Redus Inactivat Inactivat Eficace ? Eficace Inactivat 

Legendă: ? = Informații care nu au fost găsite; QAC = Derivați cuaternari de amoniu 
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Anexa 4. 

Clasificarea microorganismelor în funcție de riscul lor biologic  

 

Clasificarea unui microorganism ia în considerare riscul pentru sănătate, pentru comunitate, pentru 

animale și posibilul impact economic: 

Clasa de risc 1 (CR1): microorganisme cunoscute drept nepatogene și care nu sunt dăunătoare pentru mediu 

(sau prezintă un risc neglijabil pentru om și mediu la scara laboratorului). Clasa include organisme care sunt 

dovedite inofensivitate și tulpini care pot fi alergeni, agenți patogeni oportunisti. 

Clasa de risc 2 (CR2): microorganisme care pot provoca boli la animale și prezintă, la diferite niveluri, una 

sau alta dintre următoarele caracteristici: importanță geografică limitată, fără sau cu transmisie interspecifică 

slabă, fără vectori sau purtători. Semnificația economică sau veterinară este limitată. De obicei, este 

disponibilă o profilaxie sau un tratament eficient. 

Clasa de risc 3 (CR3): microorganisme care pot provoca boli grave sau epidemii la animale. Difuzia 

interspecifică poate fi importantă. Unii dintre acești agenți patogeni necesită implementarea reglementărilor 

sanitare pentru speciile raportabile de autoritățile fiecărei țări în cauză. Sunt disponibile măsuri profilactice 

medicale și / sau sanitare. 

Clasa de risc 4 (CR4): microorganisme care provoacă pandemii sau epidemii extrem de grave la animale cu 

o rată de mortalitate foarte mare sau cu consecințe economice dramatice în regiunile agricole afectate. Fie nu 

este disponibilă nici o profilaxie medicală sau o singură profilaxie sanitară exclusivă este posibilă sau 

obligatorie 

 
Tabelul 1. Exemple de microorganisme în funcție de clasele de risc la om și animale 

 

 CR 2 CR 3 CR 4 
Patogen om animale om animale om animale 
Bacterii și organisme similare 
Borrelia burgdorferi X X     
Clostridium perfringens X X     
Brucella abortus   X X   
Yersinia pestis   X X   
Fungi 
Aspergillus fumigatus X X     
Candida albicans X X     
Coccidioides immitis   X X   
Histoplasma          capsulatum         var. 

capsulatum 
  X X   

Paraziți 
Fasciola hepatica X X     
Toxocara canis X X     
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Leishmania brasiliensis   X X   
Taenia solium   X X   
Virusuri 
Feline calicivirus  X     
Equine infectious anaemia virus  X     
Rabies virus   X X   
Venezuelan equine encephalitis virus   X X   
Foot-and-mouth disease virus      X 
Classical swine fever virus      X 

CR = clasa de risc 
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Anexa 5. 

Procedura operațională standard a activităților de deratizare, dezinsecție, curățenie, 

dezinfecție, sterilizare și eliminarea deșeurilor  

 

Document elaborat de: 

Șef lucr. Dr. Mărgărita Ghimpețeanu – Prodecan FMV 

As. univ. Dr. Tiberiu Constantin 

 

Scop 

Prezenta procedura stabilește metodologia privind modul de deratizare, dezinsectie, curățenie, dezinfecție, sterilizare 

și eliminarea deșeurilor rezultate în urma activității didactice/ de cercetare/ medicale, în conformitate cu cerințele 

impuse de normele de calitate in vigoare, din spațiile aferente FMV București. 

 

Domeniul de aplicare 

Prezenta procedură se aplică în cadrul FMV București și în toate compartimentele ce au legatură cu activitatea 

organizației. 

 

Documente de referinţă şi conexe 

 Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei 219/04.2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind 

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza 

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale activitati medicale. 

 Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase 

 Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, 

dezinfectia, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile 

sanitare de stat si private  

 Legea Educației Naționale nr.1/2011. 

 

Descrierea activităţii 

 

Deratizare 

Vor fi supuse acestei proceduri subsolurile, beciurile, depozitele de alimente și spațiile de prelucrare a acestora, 

rețelele de canalizare, zonele de depozitare a deșeurilor, spațiile destinate acțiunilor veterinare, proximitatea 

clădirilor și aleile conexe.  

Distanța maximă de poziționare a capcanelor va fi de 15 m între acestea. 

Capcanele și substanțele raticide se vor manipula conform prospectului și se va respecta valabilitatea acestora. 
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Această acțiune se va realizare de ori de câte ori va fi nevoie, dar nu mai puțin de 2 tratamente pe an. 

Se vor utiliza: 

 capcane care imobilizează dăunătorii, cu acces limitat pentru alte animale. 

 recipiente cu saci pentru colectarea cadavrelor de rozătoare.  

 

Dezinsecție 

Această acțiune se va realiza o dată la 3 luni, iar în sezonul cald lunar (în cazul țânțarilor și al muștelor) sau ori de 

câte ori este nevoie. 

Se vor folosi substanțe care nu posedă efect coroziv pentru anumite suprafețe sau materiale.  

Aceste substanțe se vor aspersa pentru spațiile deschise prin atomizoare cu presune de lucru mare pentru ca jetul 

format să ajungă la o înălțime de 4-5 m unde să formeze picături foarte fine, iar pentru spațiile închise se vor folosi 

vermorele care vor aspersa substanțele pe pereți, pardoseală și tavan. 

Se vor utiliza: 

 Substanțe insecticide petru insecte zburătoare și târâtoare (Tetrametrin, Permethrin, Cypermethrin, 

Piperonil butoxide, Thiamethoxam Z-9 Tricosen, Imidaclorid etc.). 

 Vermorel sau atomizor pentru puverizarea sub formă de ceață rece sau sub formă de ceață caldă 

insecticidele folosite. 

 

Curățenia  

Scopul practicilor de curatenie si dezinfectie este de a indeparta sau distruge microorganismele care sunt potential 

patogene 

Curatenia inadecvata a spațiilor, echipamentelor, instrumentarului poate fi implicata in transmiterea diferilor boli .   

Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitatile sanitare reprezinta anexa nr. 1 la Ordinul ministerului 

sanatatii si familiei nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia, efectuarea 

sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private. 

Curatenia este cea mai raspandita metoda de decontaminare utilizata in unitatile sanitare, care asigura indepartarea 

microorganismelor de pe suprafete , obiecte sau tegumente, odata cu indepartarea prafului si substantelor organice .  

Aplicarea corecta a metodelor de curatenie a suprafetelor, obiectelor si echipamentelor poate realiza o 

decontaminare de 95-98% foarte apropiata de cea obtinuta prin dezinfectie . Prin curatenie se actioneaza asupra 

microorganismelor, dar ea nu inlocuieste dezinfectia. Dezinfectia reprezinta procesul prin care sunt distruse cele mai 

multe sau toate microorganismele patogene (98-99%) , de pe obiectele din mediul inert cu exceptia sporilor 

bacterieni .   

Metode generale de efectuare a curateniei: 

• spalarea 

• stergerea 

• aspirarea 

• perierea 
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Prin spalare sunt indepartate, prin udare, concomitent cu proceduri mecanice, pulberile si substantele organice. 

Puterea de spalare depinde de cantitatea de udare. Spalarea se realizeaza prin folosirea de apa calda si substante 

tensioactive. Apa calda la 35-45oC are o putere de spalare superioara apei reci, deoarece are o putere mai mare de 

emulsionare si dizolvare. Inmuierea cu apa fierbinte (peste 55oC) are dezavantajul coagularii proteinelor, pe care le 

face aderente de suportul tratat. 

In functie de suportul de tratat, la apa calda se adauga 1-2% carbonat de calciu, sapun sau detergenti anionici sau 

pruduse etichetate si sau avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei ca detergent dezinfectant sau produs pentru 

curatenie si decontaminare .  

Conditii de eficacitate:  

 utilizarea apei calde cu calitati chimice corespunzatoare si cu putere de udare mare, prin adaosul unor 

cantitati optime de agenti tensioactivi   

 asocierea spalarii cu metode mecanice: agitare , periere , frecare  

 respectarea timpilor de inmuiere si de spalare 

 spalarea trebuie urmata de clatire abundenta 

 

Prin stergere umeda a suprafetelor se realizeaza indepartarea microorganismelor. Se practica pentru intretinerea 

curateniei intre spalari.  

Conditii de eficacitate: 

 utilizarea de lavete curate 

 umezirea lor cu solutii proaspete de produse etichetate si avizate de MSF ca detergent, detergent 

dezinfectant 

 schimbarea frecventa a lavetelor si apei de stergere  

Curatenia prin aspirare este recomandabila numai cu aspiratoarele cu proces umed, a caror constructie permite 

curatarea si dezinfectia lor si mentinerea uscata dupa utilizare .  

Periatul umed este o metoda de curatenie cu eficacitate redusa . Nu se recomanda maturatul uscat , sau scuturatul , 

in incaperi sau locuri circulate sau aglomerate . 

Curatenia si dezinfectia in incaperi trebuie asociata intotdeauna cu aerisirea. 

Curatenia se practica ca metoda de decontaminare profilactica. 

 

Produse utilizate in procesul de efectuare a curateniei 

Curatenia se realizeaza cu produse etichetate de producator ca : 

 produse destinate curateniei 

 produse detergent- dezinfectant 

 

Sapunuri 

 sapun moale- curatare grosiera -gresie , mozaic etc. 

 

Detergenti 
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 detergenti neutri sau lichizi pentru : mobilier , paviment , vasela si spalarea manuala a textilelor 

 detergenti alcalini sau decapanti : intretinere de fond a pavimentelor 

 detergenti acizi sau detartanti :curatirea materialelor cu depuneri de piatra 

 detergenti-dezinfectanti sau detergenti cationici :actiune de curatare si secundar de dezinfectie 

 

Abrazive  

 pentru suprafete dure, obiecte sanitare pavimente 

 

Produse pentru lustruit 

 detergenti lustruitori sau de ceruit :spalare paviment 

 

Reguli fundamentale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie 

 Folosirea produselor avizate /autorizate de MSF pentru sectorul sanitar 

 Respectarea tuturor recomandarilor producatorului 

 Respectarea normelor de protectie a muncii 

 Etichetarea si inchiderea ermetica a recipientelor 

• numele produsului si familia careia ii apartine 

• termen de valabilitate    

• dilutia de lucru  

• data la care s-a facut dilutia de lucru 

• perioada de utilizare a produsului diluat mentinut in conditii adecvate 

• NU este permis amestecul produselor 

• NU este permisa utilizarea ambalajelor alimentare pentru produsele de intretinere a curateniei 

• Distribuirea produselor la locul de utilizare in ambalajul original 

• Asigurarea rotatiei stocurilor pentru respectarea termenului de  valabilitate 

• NU este permisa aruncarea ambalajelor goale, decat dupa ce au fost curatate sau si neutralizate 

 

Materialul de intretinere a curateniei 

Materialul de intretinere a curateniei trebuie utilizat respectand regulile de igiena pentru ca operatiunile de 

curatenie si dezinfectie sa- si atinga scopul, acela de a elimina microorganisme.  

Se recomanda instruirea periodica a personalului de intretinere a curateniei.  

 

Maturi, perii, teuri, mopuri  

 indeparteaza praful si gunoiul de pe paviment  
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Aspirator 

 

Accesorii  

 manusi de menaj  

 

Materiale de spalare  

 ustensile pentru spalat suprafete verticale 

 lavete, bureti abrazivi 

 

Reguli de intretinere a ustensilelor de curatenie 

Zilnic, dupa fiecare operatiune de curatenie si la sfarsitul zilei de lucru ustensilele utilizate vor fi spalate, curatate, 

dezinfectate si uscate.  

Personalul care executa operatiunile de curatenie si decontaminare a materialului de curatenie va purta manusi de 

menaj sau de latex nesterile. 

Decontaminarea (curatenia si dezinfectia) materialului de curatenie :  

 materialul moale reciclabil utilizat se spala cu apa calda si detergent, se clateste, se dezinfecteaza prin 

imersie, se stoarce si se usuca; 

 se foloseste cel putin odata pe saptamina. 

 

Tehnici principale de intretinere a curateniei si dezinfectiei suprafetelor 

Intretinerea curateniei si dezinfectiei pavimentului 

 curatenia zilnica pentru indepartarea prafului de pe paviment prin aspirare urmata de spalare 

 are ca obiectiv indepartarea prafului si gunoaielor imprastiate pe paviment cu ajutorul aspiratorului -

indeparteaza 90% din praf 

• metode: 

• prin aspirare 

• prin rotire sau pivotare- se roteaza peria descriind "s" pe paviment 

 spalarea pavimentului 

 are ca obiectiv indepartarea murdariei si scaderea numarului de microorganisme de pe pavement 

 metoda celor 2 galeti (spalare, clatire) 

• curatenie periodica - se efectueaza o data pe luna  

 

Intretinerea curateniei si dezinfectiei suprafetelor verticale 

Suprafetele verticale sunt reprezentate de:  

• pereti cu faianta 

• pereti cu PVC 

• geamuri   
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Pot fi murdarite prin proiectia de lichide biologice sau contaminare prin atingere cu mana murdara 

Peretii se spala zilnic cu detergent numai in zonele de contact cu mainile 

Metoda  

• stergerea de praf a peretilor 

• -se spala pe zone efectuand miscari de jos in sus 

• -se clateste suprafata spalata cu apa 

• -se usuca 

 

Intretinerea curateniei si dezinfectiei pe coridoare, holuri, scari, vestiare 

Curatenia se face de mai multe ori pe zi in functie de cat de circulata este zona respectiva 

Zilnic  

 coridoare  

• -se sterge de praf pavimentul , mobilierul , usile 

• -se matura umed  

• -se spala pavimentul 

• se clateste 

• -se sterge cu o solutie de dezinfectant 

 scari  

• se sterg de praf treptele scarii 

• -se sterg de praf balustradele 

• se spala treptele 

Periodic  

 coridoare  

• saptamanal 

• -trimestrial  

▪  -gurile de aerisire 

▪ -plafon , corpuri de ilumunat 

 

Intretinerea curateniei si dezinfectiei grupurilor sanitare 

Obiectele sanitare: chiuveta, WC-uri, etc sunt locuri unde exista umezeala . intretinerea si dezinfectia lor sta la baza 

prevenirii infectiilor cu Pseudomonas spp. , Proteus spp,  Tricomonas spp. etc. 

Intretinerea este zilnica 

Metoda:  

• laveta inmuiata in solutie de detergent dezinfectant 

• se curata faianta de pe pereti 

• se curata obiectele sanitare incepand cu partea de dedesupt a obiectelor sanitare 

• se clateste 

• se aplica solutia de dezinfectant 
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• se lasa un timp de contact 

• se clateste abundent 

Nu se admit ghivece cu flori si vase cu flori  taiate 

 

Dezinfectia 

Dezinfectia face obiectul anexei nr . 1 la Ordinul ministerului sanatatii si familiei nr. 261/2007 pentru 

aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii 

obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private 

 

Dezinfectia se aplica in cazurile in care curatenia nu elimina riscurile de raspandire a infectiei, iar sterilizarea nu este 

necesara .  

In orice activitate de dezinfectie trebuie sa se aplice masurile de protectie a muncii pentru a preveni accidentele si 

intoxicatiile . 

Dezinfectia se poate realiza prin mijloace fizice : caldura uscata (flambare, incinerare) , caldura umeda (pasteurizare, 

fierbere) , raza ultraviolete si prin mijloace chimice .  

Dezinfectia prin mijloace chimice se realizeaza utilizand dezinfectanti chimici care au in compozitie substante 

chimice din urmatoarele clase : 

• halogeni (compusi sau solutii care elibereaza clor) 

• alcoolii 

 

Dezinfectia prin mijloace fizice 

 prin caldura - uscata - flambarea-instrumentelor in laboratoare 

                                          -incinerarea- pentru obiecte contaminate 

          -umeda - pasteurizarea -pentru lichide la temperaturi cuprinse intre 55-95oC 

-dezinfectie prin spalare la temperatura de 60-95oC -se adauga actiunea detergentilor - lenjerie , vesela , sticlarie etc. 

           - fierbere in apa la 100oC 

 cu raze ultraviolete - suprafete netede , aer in boxe ,alte spatii inchise 

 

Dezinfectia prin mijloace chimice 

se realizeaza prin utilizarea unor substante dezinfectante chimice .  

 

Clasificarea dezinfectiei (adaptata dupa CMC) se bazeaza pe tipul de microorganisme patogene distruse si are in 

vedere timpul de contact necesar substantelor dezinfectante pentru a distruge microorganismele. Se clasifica pe 

patru nivele : 

-sterilizare chimica - realizeaza distrugerea tuturor microorganismelor si a unui numar mare de spori bacterieni 

       - timpul de contact este de cateva ore 

       - substante – glutaraldehida, peroxid de hidrogen stabilizat, acidul peracetic 

-dezinfectia de nivel inalt - realizeaza distrugerea tuturor microorganismelor , cu exceptia a unui numar mare de 

spori bacterieni 
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       - timpul de contact de cel putin 20 minute 

      - substante – glutaraldehida, peroxid de hidrogen stabilizat, acidul peracetic, hipocloritul de 

sodiu   

-dezinfectia de nivel mediu -realizeaza distrugerea Mycobacterium tuberculosis, a bacteriilor in forma vegetativa , 

a celor mai multe virusuri si fungi dar nu si a sporilor bacterieni .  

   -timpul de contact este de 10 minute 

   -substante –fenoli, iodofori, alcooli, compusi pe baza de clor  

-dezinfectia de nivel scazut- realizeaza distrugerea celor mai multe  bacterii in forma vegetativa  , unelea  virusuri 

si fungi dar nu si microorganisme rezistente , cum sunt Mycobacterium tuberculosis  si spori bacterieni .  

   -timpul de contact este de 10 minute 

   -substante-dezinfectante care contin fenoli , iodofori , substante cuaternale de amoniu si 

agenti de spumare, alcooli, hipoclorit de sodiu 

 

FACTORI CARE INFLUENTEAZA DEZINFECTIA 

• Spectrul de activitate si puterea germicida  

• Numar microorganisme pe suport tratat 

• Cantitatea de material organic de pe echipament/ suport de tratat 

• Natura suportului de tratat 

• Concentratia substantei dezinfectante 

• Timpul de contact si temperatura 

• Susceptibilitatea dezinfectantilor chimici de a fi inactivati 

• Tipul de activitate antimicrobiana : bactericida sau bacteriostatica  

• Efectul pH-ului 

• Stabilitatea produsului ca atare sau ca solutie de lucru  

• Corozivitate 

• Toxicitate 

• Costul produsului 

 

CRITERII DE ALEGERE A DEZINFECTANTELOR 

• Eficacitate 

• Usurinta in prepararea si aplicarea solutiilor si in stocarea substantelor si produselor 

• Economicitate 

• Lipsa corozivitatii si efectelor distructive 

• Cunoasterea toxicitatii dezinfectantelor in conditiile de utilizare si a masurilor de protectie recomandate 

REGULI GENERALE DE PRACTICA A DEZINFECTIEI 

Dezinfectia profilactica completeaza curatenia , dar nu o inlocuieste si nu poate inlocui sterilizarea. 

Pentru dezinfectia in focar se utilizeaza dezinfectante cu actiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus .  

Trebuie utilizate numai dezinfectante avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei 
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Indezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de actiune bactericida , virulicida , fungicida si /sau 

sporicida . 

Se recomanda periodic alternanta dezinfectantelor , pentru a se evita aparitia rezistentei microorganismelor . 

Dezinfectantele trebuie folosite la concentratiile de utilizare si timpii de actiune recomandati de producator . 

Se recomanda utilizarea de cuve cu capac si gratar pentru dezinfectia instrumentarului . 

Utilizarea dezinfectantelor se face respectand normele de protectiae a muncii  

Instruirea personalului cu privire la utilizarea dezinfectantelor. 

 

Sterilizarea  

Organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum si activitatile conexe (spalare, decontaminare si 

impachetare, stocare si livrare ) va tine cont de necesitatea respectarii circuitelor, a evitarii golurilor de control pe 

parcursul realizarii lor si a utilizarii altor spatii decat cele anume desemnate , serviciului central de sterilizare .  

 

STERILIZAREA LA STERILIZATORUL CU AER CALD   (pupinel, etuva ) 

Se sterilizeaza sticlaria si instrumentarul care nu suporta sterilizarea cu aburi sub presiune. 

Este total contraindicat pentru materialele textile, lichide si cauciuc. 

Fazele sterilizarii : 

- de incalzire a aparatului -intervalul de timp intre pornirea aparatului si inceperea cresterii temperaturii 

- de latenta (omogenizare) - intervalul de timp in care are loc propagarea si cresterea temperaturii pentru atingerea 

temperaturii de sterilizare in cutiile metalice / pachete din cosuri 

- de sterilizare - 180oC -1ora 

- de racire       

Timpul de sterilizare se masoara din momentul atingerii temperaturii de sterilizare in interiorul incarcaturii  

Nu se deschideti niciodata sterilizatorul cu aer cald in timpul perioadei de sterilizare pentru a introduce noi 

pachete 

Durata mentinerii sterilitatii 

- 2 saptamani pentru materialele ambalate in hartie  , cu conditia mentinerii integritatii lor .  

La incheierea ciclului complet de sterilizare 

- Nu se deschide aparatul inainte ca temperatura sa fie sub 50oC 

- Se verifica indicatorii de eficienta ai sterilizarii 

   -benzi adezive cu indicatori fizico- chimice 

   -indicatori fizico-chimici " integratori " 

- Se eticheteaza pentru identificare dispozitivele medicale si materialele sterilizate. Se noteaza data, ora, ciclu si 

persoana care efectueaza sterilizarea . 

- Se noteaza in caietul de sterilizare : data , continutul cutiilor , temperatura la care s-a efectuat sterilizarea durata , 

rezultatele indicatorilor fizico-chimici , semnatura persoanei respinsabile cu sterilizarea , observatii . 

Evaluarea eficacitatii sterilizarii la sterilizatorul cu aer cald 

-pentru fiecare ciclu se citeste : 

  - temperatura si se noteaza in caietul de sterilizare 

  -virarea culorii indicatorului fizico- chimic de pe cutie 
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  -virarea colorii indicatorului "integrator " pentru sterilizatorul cu aer cald , ce se plaseaza in 

interiorul cutiilor metalice . 

-se controleaza fazele procesului de sterilizare , graficul timp /   temperatura al ciclului complet de sterilizare , cu 

aparatul incarcat cu cantitatea recomandata de producator . 

-indicatorul biologic cu bacil subtilis pentru controlul eficientei sterilizarii . 

 

STERILIZAREA CU ABUR SUB PRESIUNE   (autoclava) 

Fazele sterilizarii 

- faza de pretratament si preincalzire (prevacuumare ) - mai multe secvente de admisie de abur si evacuare  si 

are ca scop indepartarea aerului din materialul de sterilizat concomitent cu umezirea acestuia necesara  inaintea fazei 

de sterilizare . 

-faza de sterilizare - timpul de sterilizare se masoara din momentul atingerii temperaturii de sterilizare 

      -2 atmosfere - 134oC - 20 min.-infecte 

     -1,1 atm.       -121oC - 20 min.- medii de cultura 

La inchiderea ciclului complet de sterilizare 

 Nu se deschide niciodata sterilizatorul cu abur sub presiune , inainte ca temperatura sa fie sub 86oC. 

Cosurile cu materialul sterilizat se depoziteaza temporar pe o suprafata special destinata materialului steril si se 

aranjeaza in dulapuri special destinate depozitarii materialului steril . 

Indicatorii  de eficienta ai sterilizarii : 

  - teste chimice Bag-ChemoStrip( 134, 121°C)) la fiecare ciclu de sterilizare. 

  - indicatorii biologici-EZ Test o data pe luna 

Durata mentinerii sterilitatii 

- 2 saptamani  pentru materialele ambalate in hartie  

Conditia -mentinerea integritatii ambalajelor 

Evaluarea eficacitatii sterilizarii 

- pentru fiecare ciclu se citeste ; 

-temperatura si presiunea 

-virarea culorii testului fizico-chimic   

-mentenanta autoclavelor - recomandata de producator 

Dupa orice interventie pe autoclav se recomanda : 

 -verificarea temperaturii si presiunii 

Sunt respectate normele specifice de protectia muncii in domeniul sanatatii . 

Se utilizaza aparate avizate de MSF . 

Sunt elaborate si afisate pe perete instructiuni tehnice de lucru . 

Asistenta medicala responsabila cu sterilizarea este instruita si acreditata sa lucreze cu sterilizator cu abur sub 

presiune . 

 

CONDITII DE MENTINERE A STERILITATII MATERIALULUI STERILIZAT 

Cosurile metalice cu materialul sterilizat sunt depozitete in dulapurile pentru material steril. Acestea se scot 

din dulap numai in momentul utilizarii , orice manipulare in plus , creeaza conditii de contaminare . 
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Deseurile rezultate din activitatile didactice/cercetare/ medicale 

  Una din metodele  eficiente de control a infectiilor este reprezentata de gestionarea deseurilor rezultate, 

adica modul cum se colecteaza , se ambaleaza , se depoziteaza temporar si se elimina aceste deseuri. Aceste 

reglementari fac obiectul Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 219 - 2002 pentru aprobarea normelor 

tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru 

baza nationala de de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale. 

 Deseurile rezultate din activitatile medicale sunt deseurile nepericuloase si periculoase, care se produc in 

FMVB . 

 Pe criterii practice se clasifica in: 

  - deseuri nepericuloase 

  - deseuri periculoase 

 Deseurile nepericuloase - sunt deseuri a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere 

si care nu prezinta un risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu . Ele rezulta din activitatea serviciilor 

medicale tehnico - medicale , administrative etc. Aceste deseuri se indeparteaza la fel ca deseurile menajere . Sunt 

incluse urmatoarele categorii : 

  -ambalajele materialelor sterile 

  -hartia     

  -resturi alimentare 

  -sacii si alte ambalaje din material plastic , recipiente de sticla care nu au venit in contact cu 

sangele sau produse biologice 

 Deseurile periculoase -sunt deseurile rezultate din activitati medicale care constituie un risc pentru 

sanatatea umana si pentru mediu:. 

  - deseuri infectioase sunt deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange sau 

alte fluide biologice precum si materiale care contin sau au venit in contact cu virusuri, bacterii , paraziti si sau 

toxinele microorganismelor . Ele cuprind : 

o seringi 

o recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice 

o manusi 

o comprese , pansamente 

o recipiente  de plastic pentru colectarea urinii 

o materiale de laborator folosite etc. 

  -deseuri intepatoare - taietoare -sunt deseurile care pot produce leziuni  mecanice prin intepare 

sau taiere . Ele cuprind : 

o ace  

o lame de bisturiu 

Aceste deseuri sunt considerate deseuri infectioase. 

  -deseuri chimice - sunt substantele chimice solide , corozive ori inflamabile .  

Ele includ :  

o reziduurile de substante chimice 
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o sticlarie de laborator 

o sticlarie sparta sau nu care a venit in contact cu material infectios 

o reactivi si substante folosite in laborator 

o substantele de curatenie si dezinfectie deteriorate  

 Denumirile categoriilor de deseuri definite mai sus sunt corespondente cu urmatoarele denumiri din 

Catalogul European al Deseurilor cuprins in Hotararea de Guvern nr. 856/2002 : 

o -deseuri nepericuloase corespund codului 18 01 04 sunt deseuri ale caror colectare si eliminare nu fac 

obiectul unor masuri speciale privind infectiile .  

o -deseuri infectioase corespund codului 18 01 03 sunt deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor 

masuri speciale privind prevenirea infectiilor 

o -deseuri intepatoare-taietoare corespund codului 18 01 01  

o -deseuri chimice  corespund codului 18 01 05 

 

COLECTAREA SI AMBALAREA DESEURILOR  

 Colectarea si separarea deseurilor pe categorii reprezinta o prima etapa in gestionarea deseurilor rezultate 

din activitati medicale si se realizeaza la locul producerii . In situatia in care nu se realizeaza aceasta separare a 

deseurilor  pe categorii , intreaga cantitate de deseuri se trateaza ca deseuri periculoase .   

 Ambalajul in care se face colectarea si care vine in contact direct cu deseurile periculoase este de unica 

folosinta si se elimina odata cu continutul . 

Aceste ambalaje  in functie de categoriile de deseuri prezinta un cod de culori : 

  -galben -pentru deseurile periculoase 

  -negru - pentru deseurile nepericuloase 

 Pentru deseurile infectioase si taietoare- intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic ". 

 Deseurile infectioase se colecteaza in saci de polietilena galbeni marcati cu pictograma. Sacii trebuie sa fie 

confectionati din polietilena de inalta densitate pentru a avea rezistenta mecanica mare si sa nu permita scurgerile de 

lichid . Sacul trebuie sa se inchida usor si sigur . Dimensiunile sacului sunt adecvate cantitatii de deseuri colectate . 

Gradul de umplere a sacului nu va depasii trei patrimi din volumul sau . Sacul se introduce in pubele prevazute cu 

capac .  

 Deseurile taietoare- intepatoarese colecteaza in cutii din material rezistent la actiuni mecanice . Cutiile sunt 

prevazute in partea superioara cu un capac special care sa permita introducerea deseurilor si sa impiedice scoaterea 

acestora dupa umplere, fiind prevazut cu un sistem definitiv de inchidere . Cutiile sunt prevazute cu un maner 

rezistent pentru a fi usor transportabile la locul de depozitare. Cutiile sunt avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei 

.Ele trebuie sa fie impermeabile ,sa prezinte etanseitate, fara posibilitate de contaminare a personalului ce le 

manipuleaza si sa fie inscriptionate . 

 Al doilea ambalaj in care se depun sacii este reprezentat de containere mobile cu peretii rigizi aflate in 

spatiul de depozitare temporara . Ele sunt inscriptionate "Deseuri medicale " si poarta pictograma adecvata . Sunt 

usor lavabile si rezistente la actiunea solutiilor dezinfectante . Containerul sete etans prevazut cu un sistem de 

prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehicolul de transport . Este interzisa depunerea deseurilor 

pericoloase neambalate . 

 Pe ambalaje se lipesc autocolante cu datele de identificare a sursei de producere a deseurilor . 
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DEPOZITARE TEMPORARA 

 Este  realizata in functie de categoriile de deseuri colectate la locul de producerii, existand avand cutii 

galbene din carton si cutii galbene de plastic inscriptionate cu pictograma < PERICOL BIOLOGIC > . 

 Spatiul central de stocare temporara a deseurilor medicale reprezinta un amplasament de stocare temporara 

a deseurilor medicale, amenajat in incinta Clinicii Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti, destinat exclusiv 

stocarii temporare a deseurilor pana la momentul la care acestea sunt evacuate in vederea eliminarii. 

 Spatiul este prevazut cu usa incuiata, temperatură controlotă de 4° C, usor de dezinfectat si de deratizat si 

fara utilizare pentru alte deseuri sau alte scopuri . 

 Este interzis accesul persoanelor neautorizate in spatiul destinat stocarii temporare. 

 Durata maxima a stocarii deseurilor este de 48 de ore, dupa care acestea sunt preluate, pe baza de contract, 

de catre operatorii economici specializati si autorizati pentru eliminare. 

 Subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman rezultate din activitatea didactică și de 

cercetare sunt depozitate în camere frigorifice, la temperatura de -20°C. 

 Deseurile asimilabile celor menajere se depoziteaza si se evacueaza conform Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 78/2000 si legea nr.426/2001. 

 

TRANSPORTUL DESEURILOR MEDICALE  produse de Clinica Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti 

,in incinta unitatii in care au fost produse se face pe un circuit separat de cel al proprietarilor cu pacientii , zilnic in 

interval 6:30-7:00, cu ajutorul unor containere mobile care se curata si se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare in 

locul unde are loc descarcarea. 

 

ELIMINARE FINALA 

 Transportul deseurilor medicale periculoase in afara unitatii in care au fost produse, se realizeaza pe baza 

de contract cu operatorii economici autorizati pentru desfasurarea aceste activitati-unitatea producatoare de deseuri 

de natura medicala. 

 

EVIDENTA CANTITATILOR DE DESEURI PRODUSE  

 Fiecare producator este obligat sa inregistreze cantitatile de deseuri produse . Exista formulare de 

identificare pentru transportul si eliminarea finala adeseurilor periculoase care parasesc unitatea respectiva. Aceste 

formulare se completeaza in trei exemplare de catre producator si transportor la predarea - primirea fiecarui 

transport . Unul ramane la producator iar doua la transportor. Dupa eliminarea finala un exemplar ramane la agentul 

care a efectuat eliminarea finala, iar al treilea se intoarce la producator . 

 Formularul de identificare pentru transportul si eliminarea finala contine urmatoarele date : 

o -date de identificare pentru unitatea producatoare si agentii economici prestatori de servicii . 

o -cantitatile de deseuri periculoase trimise   

o -data si ora pentru fiecare etapa  

o -numele si semnaturile responsabililor fiecarei etape 

o -procedura de eliminare finala  
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EDUCAREA SI FORMAREA PERSONALULUI 

 Unitatea este obligata sa asigure educarea si formarea personalului privind gestionarea deseurilor rezultate 

din activitatea medicala. 

  Personalul  trebuie sa cunoasca  

o tipul si cantitatile de deseuri produse in unitate    

o riscurile pentru mediu si sanatatea umana in fiecare etapa a ciclului de eliminare a deseurilor     

o planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala 

 

IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE   

Cadrele didactice/ medicii/ personalul auxiliar isi desfasoara activitatea in facultate au urmatoarele 

responsabilitati  ; 

 -supravegheaza modul in care se aplica procedura  

 -aplica procedurile stipulate de de procedura 

 -aplica procedura pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri 

 

Resposabilitati 

Directorii de departament/șef clinici/ Adminstrator șef 

-asigura respectarea circuitelor deseurilor infectioase 

-asigura respectarea programelor de curatenie  

-supervizeaza activitatile de dezinfectie si sterilizare 

Personalul auxiliar 

 - respectarea circuitelor ;  deseuri infectioase  

 -valideaza efectuarea programelor de curatenie 

 - desfasoara activitatile de desinfectie si sterilizare  

 

Inregistrari 

 

Caiet pentru evidenta curateniei 
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Anexa 6. 

Lista bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne 

Norma sanitară veterinară privind notificarea internă și declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor 

din ORDINUL nr. 19 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 30 aprilie 2010, 

 

Boli comune mai multor specii de animale  I. Multiple species diseases 

1. Antrax  1. Anthrax 

2. Boala Aujeszky  2. Aujeszky' s disease 

3. Boala limbii albastre/Bluetongue  3. Bluetongue 

4. Brucelozele animalelor - Brucella abortus/Brucella 

melitensis/Brucella suis 
4. Animal brucellosis - Brucella abortus/Brucella 
melitensis/Brucella suis 

5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de  

Crimeea Congo 
5. Crimean Congo haemorrhagic fever 

6. Echinococoza/Hidatidoza   6. Echinococcosis/Hydatidosis 

7. Boala hemoragică epizootică   7. Epizootic haemorrhagic disease 

8. Encefalomielita ecvină de Est  8. Eastern equine encephalomyelitis 

 9. Febra aftoasă  9. Foot and mouth disease 

10. Pericardita exsudativă infecţioasă  10. Heartwater 

11. Encefalita japoneză  11. Japanese encephalitis 

12. Leptospirozele  12. Leptospirosis 

13. Boala produsă de Cochlioymia hominivorax  13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax) 

14. Boala produsă de Chrisomia bezziana  14. Old world screewworm (Chrysomya bezziana) 

15. Paratuberculoza  15. Paratuberculosis  

16. Febra Q  16. Q fever 

17. Rabia  17. Rabies 

18. Febra Văii Rift  18. Rift Valley fever 

19. Pesta bovină  19. Rinderpest 

20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi  20. Surra (Trypanosoma evansi) 

21. Trichineloza   21. Trichinelosys 

22. Tularemia  22. Tularemia 

23. Stomatita veziculoasă   23. Vesicular stomatitis 

24. Febra Nilului de Vest  24. West Nile fever 

II. Boli specifice bovinelor  │ II. Bovine diseases 
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1. Anaplasmoza  1. Bovine anaplasmosi 

2. Babesioza  2. Bovine babesiosis 

3. Campilobacterioza genitală  3. Bovine genital campylobacteriosis 

4. Encefalopatia spongiformă  4. Bovine spongiform encephalopathy 

5. Tuberculoza bovină  5. Bovine tuberculosis 

6. Diareea virală  6. Bovine viral diarrhea 

7. Pleuropeneumonia contagioasă  7. Contagious bovine pleuropneumonia 

8. Leucoza enzootică  8. Enzootic bovine leucosis 

9. Septicemia hemoragică  9. Haemorrhagic septicemia 

10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infecţioasă  
10. Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular 

vulvovaginitis 

11. Dermatoza nodulară virotică  11. Lumpky skin disease 

12. Teilerioza  12. Theileriosis 

13. Trichomonoza  13. Trichomonosis 

14. Tripanosomiaza  14. Trypanosomosis 

III. Boli specifice ovinelor şi caprinelor  III. Sheep and goat diseases 

1. Artrita/Encefalita caprinelor  1. Caprine arthritis/encephalitis 

2. Agalaxia contagioasă  2. Contagious agalactia 

3. Pleuropeneumonia contagioasă a caprinelor  3. Contagious caprine pleuropneumonia 

4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină 4. Enzootic abortion of ewes (Ovine chlamydiosis) 

5. Maedi Visna  5. Maedi-Visna 

6. Boala de Nairobi a ovinelor  6. Nairobi sheep disease 

7. Epididimita berbecilor  7. Ovine epididymitis (Brucella ovis) 

 8. Pesta micilor rumeg ătoare   8. Peste de petits ruminants 

9. Salmonelozele  9. Salmonellosis (S. abortus ovis) 

10. Scrapie  10. Scrapie 

11. Variola ovină şi caprină  11. Sheep pox and goat pox 

IV. Boli specifice ecvinelor   IV. Equine diseases 

1. Pesta african ă a calului 1. African horse sickness 

2. Metrita contagioasă 2. Contagious equine metritis 

3. Durina 3. Dourine 

 4. Encefalomielita ecvină de vest 4. Western Equine encephalomyelitis 

5. Anemia infecţioasă 5. Equine infectious anaemia 
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6. Influenţa 6. Equine influenza 

7. Piroplasmoza 7. Equine piroplasmosis 

8. Rinopneumonia 8. Equine rhinopneumonitis 

9. Arterita virală 9. Equine viral arteritis 

10. Morva 10. Glanders 

11. Encefalita ecvină venezueleană 11. Venezuelean equine encephalomyelitis 

V. Boli specifice suinelor  V. Swine diseases 

1. Pesta porcină africană 1. African swine fever 

2. Pesta porcină clasică 2. Classical swine fever 

3. Encefalita cu virusul Nipah 3. Nipah virus encephalitis 

4. Cisticercoza 4. Porcine cysticercosis 

5. Sindromul reproductiv şi respirator 5. Porcine reproductive and respiratory syndrome 

6. Boala veziculoasă 6. Swine vesicular disease 

7. Gastroenterita transmisibilă 7. Transmissible gastroenteritis 

VI. Boli specifice păsărilor  VI. Avian diseases 

1. Chlamidioza 1. Avian chlamydiosis 

2. Bronşita infecţioasă 2. Avian infectious bronchitis 

3. Laringotraheita infecţioasă 3. Avian infectious laryngotracheitis 

4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum 4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum) 

5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae 5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae) 

6. Hepatita virală a raţelor 6. Duck virus hepatitis 

7. Holera 7. Fowl cholera 

8. Tifoza 8. Fowl typhoid 

9. Gripa aviară de înaltă şi joasă patogenitate 
9. Highly pathogenic avian influenza and low 

pathogenic avian influenza 

10. Bursita infecţioasă 10. Infectious bursal disease 

11. Boala Marek 11. Marek's disease 

12. Boala de Newcastle 12. Newcastle disease 

13. Puloroza 13. Pullorum disease 

14. Rinotraheita curcilor 14. Turkey rhinotracheitis 

VII. Boli specifice leporidelor  VII. Lagomorph diseases 

1. Mixomatoza 1. Myxomatosis 

2. Boala hemoragică a iepurilor 2. Rabbit haemorrhagic disease 
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VIII. Boli specifice albinelor VIII. Bees diseases 

1. Acarioza 1. Acarapisosis of honey bees 

2. Loca americană 2. American foulbrood of honey bees 

3. Loca europeană 3. European foulbrood of honey bees 

4. Atacul gândacului mic de stup 4. Small hive beetle infestation 

5. Tropilelapsoza 5. Tropilaelaps infestation of honey bees 

6. Varooza 6. Varroosis of honey bees 

IX. Bolile specifice peştilor IX. Fish diseases 

1. Necroza hematopoietică epizootică 1. Epizootic haematopoietic necrosis 

2. Necroza hematopoietică infecţioasă (NHI) 2. Infectious haematopoietic necrosis 

3. Viremia de primăvară a crapului 3. Spring viraemia of carp 

4. Septicemia hemoragică virală la salmonide 4. Viral haemorrhagic septicaemia 

5. Anemia infecţioasă a somonului 5. Infectious salmon anaemia 

6. Sindromul epizootic ulcerativ 6. Epizootic ulcerative syndrome 

7. Girodactiloza - infestaţia cu Gyrodactylus salaris 7. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris) 

8. Boala iridovirală a plăticii roşii de mare 8. Red sea bream iridoviral disease 

9. Virusul herpetic al crapului koi 9. Infection with Herpes virus of the koi carp 

X. Bolile specifice crustaceelor X. Crustacean diseases 

1. Sindromul Taura 1. Taura syndrome 

2. Boala petelor albe 2. White spot disease 

3. Boala capului galben 3. Yellow head disease 

4. Necroza epizootică hematopoietică 4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis 

5. Infecţia cu Aphanomyces astaci 5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci) 

6. Mionecroza infecţioasă 6. Infectious myonecrosis 

7. Boala cozii albe 7. White tail disease 

XI. Bolile specifice moluştelor XI. Mollusc diseases 

1. Bonamioza - infecţia cu Bonamia ostreae 1. Infection with Bonamia ostreae 

2. Bonamioza - infecţia cu Bonamia exitiosa 2. Infection with Bonamia exitiosa 

3. Marteilioza - infecţia cu Marteilia refringens 3. Infection with Marteilia refringens 

4. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus marinus 4. Infection with Perkinsus marinus 

5. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus olseni 5. Infection with Perkinsus olseni 

6. Infecţia cu Xenohaliotis californiensis 6. Infection with Xenohaliotis californiensis 
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7. Infecţia cu Herpes virus 7. Infection with Herpes virus 

8. Infecţia cu Microcytos mackini 8. Infection with Microcytos mackini 

XII. Bolile specifice amfibienilor XII. Amphibians diseases 

1. Infecţia cu Batrachochytrium dendrobatidis 1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis 

2. Infecţia cu Ranavirus 2. Infection with Ranavirus 

XIII. Alte boli XIII. Other diseases 

Variola cămilelor 1. Camel pox 

2. Leishmanioza 2. Leishmaniosis 
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Anexa 7. 

Produse biocide încadrate în Tipul de Produs 4 avizate pe teritoriul României  

 

Denumirea comerciala Substanţă/e active 
Concentratie                                       

(% g; v; g/v) 
Eficacitate biocidă/Observatii 

AIRSPEXX 
-Peroxid de hidrogen 
-Acid peracetic 

1,70 
0,01 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

AJAX PURE HOME  SAGE 
& ELDERFLOWER 

L(+) lactic acid 1,3g/100g 

bactericidă                                                                                                           
suprafeţe si conducte                                                                                         

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 

inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 
includerii ultimei substante active in lista substantelor 

aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 

informaţii    
                      

AJAX PURE HOME SAGE& 

APPLE BLOSSOM 
L(+) lactic acid 1,3g/100g 

bactericidă                                                                                                                      

suprafeţe si conducte                                                                                               

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 
inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active in lista substantelor 

aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 
informaţii                         

AJAX PURE HOME SPRAY 
SAGE & APPLE BLOSSOM 

L(+) lactic acid 3,2 g/100g 

bactericidă                                                                                                                            

suprafeţe si conducte                                                                                                  
Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 

inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active in lista substantelor 
aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 

informaţii                       

AJAX PURE HOME SPRAY 

SAGE & ELDERFLOWER 
L(+) lactic acid 3,2 g/100g 

bactericidă                                                                                                                   
suprafeţe si conducte                                                                                          

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 

inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 
includerii ultimei substante active in lista substantelor 

aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 

informaţii                         

ALCODES WIPES 
- Ethanol 

- Glutaral 

76,80 

0,02 

*                                                                                                                            

suprafeţe 

ALCOSAN VT 10 

-Propan-2-ol 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

25,0 
0,012 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe                            

ALDEZIN 

- Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

18 
5 

5 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                   
levuricidă                                                                                                                      

virucidă                                                                                                                   

suprafeţe 
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ANTI - GERM FOAM BD QF Bis (aminopropyl) laurylamine 15 g/kg 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                   

suprafeţe 

ANTIBACTER Clorură de didecildimetilamoniu  0,35% 

bactericidă                                                                                                             

fungicidă                                                                                                                   
suprafeţe 

ANTI-GERM® SR C 50 

 (Alte denumiri comerciale:  

ANTI –GERM FOAM CL-
K52) 

Sodium hypochlorite 5,2 
bactericidă                                                                                                         

suprafeţe 

ANTISEPT RD PLUS 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

7,5 

bactericidă                                                                                                               

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe 

APESIN AP 3 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
5,25 * 

APESIN COMBI DR 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
7,5 

bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

AQUAZIX Plus Ag 
Hydrogene peroxide 
Argint 

500g/kg 
0,38g/kg 

bactericidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

ARCANA® ACID COMBI 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
15,40 

bactericidă                                                                                                                  
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

ARCANA® ACRYL 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides  

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, C12-14-

alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 

chlorides  

0,26 

0,26 
0,26 

bactericidă                                                                                                                   
fungicidă                                                                                                                   

levuricidă                                                                                                                     

virucidă -  poliomavirus, rotavirus, norovirus murin, 
virusul vaccinia, BVDV                                                                                                                     

suprafeţe 

 

ARCANA® ACRYL WIPES 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, C12-14-

alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 

chlorides  

0,26 

0,26 

0,26 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                  

suprafeţe (servețele)  

ARCANA® ALCA COMBI 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  
- 2-Phenoxyethanol 

- Amines, n-C10-16-

alkyltrimethylenedi-, reaction 
products with chloroacetic acid 

22 
17 

0,90 

Bactericidă                                                                                                            
fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

ARCANA® RAPID 
- Ethanol  
- Propan-1-ol 

25 
35 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 
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ARCANA® SAN 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

9,20 

0,80 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

ARGOSEPT QUAT 

-Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

1 

8 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă/ fungicidă                                                                                                               
suprafeţe  

ASEPCLEAN 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

4,5 

bactericidă                                                                                                                  
suprafeţe                                                                                                                           

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016      

ASEPTO FL-D Sodium hypochlorite 5,8 * 

ASEPTOPOL EL 75 

- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine  
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Ethanol 

1,65 
1 

1,92 

* 

AseptoRobot Des  Hipoclorit de sodiu 6,2% 
bactericidă                                                                                                                          
levuricidă                                                                                                                            

CIP 

AseptoSupra Hipoclorit de sodiu 8,3% 

bactericidă                                                                                                                          

levuricidă                                                                                                                            

CIP 

ASTRI - LC 
Acid peracetic generat in situ din: 
Acid acetic si  

Peroxid de hidrogen 

4,2% 
bactericidă                                                                                                                          
levuricidă                                                                                                                            

CIP 

AXIS HYGIENET NF 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

3,5 

Bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                    

suprafeţe 

Bac Safe EL 400 

- Clorură de alchil (C12-16) 
dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

- N-(3-aminopropil)-N-
dodecilpropan- 1,3-diamină 

0,94% 
0,80% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

BacAcid EL 1000 

-L-(+)-lactic acid 

- Quaternary ammonium 

compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

8 

2,45 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

BacForce EL 900 Sodium hypochlorite 3,94 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă/fungicidă                                                                                                               
suprafeţe  

Bacillol 30 Foam 

Etanol  

Propan-2-ol  

Propan-1-ol  
N-alkyl aminopropyl glycine 

14% 

10% 

6,0% 
0,5% 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

Bacillol 30 Tissues 

Etanol  

Propan-2-ol  
Propan-1-ol  

N-alkyl aminopropyl glycine 

14% 

10% 
6,0% 

0,5% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe (şerveţele) 
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BACILLOL AF 

- Propan-2-ol  

- Propan-1-ol 

- Ethanol 

25 

45 

4,7 

Bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                    

suprafeţe 

BACILLOL TISSUES 

- Propan-1-ol 

- Propan-2-ol  
- Ethanol 

45 

25 
4,7 

Bactericidă                                                                                                             

fungicidă                                                                                                               
suprafeţe (şerveţele) 

BacSpecial EL 500 
N-(3 aminopropil)-N-

dodecilpropan-1,3-diamina 
2,8 

Bactericidă                                                                                                                                                                                                                                      

suprafeţe 

BacSurf EL 300 
N-(3 aminopropil)-N-
dodecilpropan-1,3-diamina 

4 

Bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

BEACTIVE   02 FOOD  RTU 
Clorură de didecildimetilamoniu 

(DDAC) 
0,30% 

Bactericidă                                                                                                                 
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

BEACTIVE 06 FOOD   

Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-C16)]  
Clorură de didecildimetilamoniu 

(DDAC)  

5% 

5% 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe 

BETA GUARD 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
5 *   suprafeţe 

BICLOSOL 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

81,8 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                   

levuricidă                                                                                                                   
sporicidă                                                                                                                       

virucidă                                                                                                                   

suprafeţe 

Bionet A 15 

-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 

ammonium chloride (ADBAC/BKC 

(C12-16)) 
-Didecyldimethylammonium 

chloride 

-Alcool etilic 
-Alcool izopropilic 

-Monohydro chloride of polymer of 

N,N‴-1,6-hexanediylbis[N′-
cyanoguanidine] 

(EINECS 240-032-4) and 

hexamethylenediamine (EINECS 
204-679-6)/Polyhexa-methylene 

biguanide (monomer: 1,5-

bis(trimethylen)-guanylguanidinium 

6,25 

 

2,5 
6,35 

3,65 

0,3 

Bactericidă                                                                                                                                                                                                                             

fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

BIOSEPT AKTIV 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3- 

diamine 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

9 

6 
10 

* 
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BIOSEPT TOTAL 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

10 

15 

15 

*                                                                                                                                           
Aviz anulat conform art. 9 alin. (2) din Ordinul 

910/2016.  

Pentru TP4 avizul va fi rescris cu numar nou.                                             
suprafeţe 

Biosperse™ 3001 

MICROBIOCIDE 
Hipoclorit de sodiu 13% 

Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                              

suprafeţe, CIP 

BLUTOXOL 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

2,4 

1,9 

Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

CALGONIT DS 680 
Clorură de didecildimetilamoniu 
(DDAC)  

Glutaral (Glutaraldehidă)  

90g/kg 

55g/kg 

Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

CATI - ETERA 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-18-alkyldimethyl, 
chlorides 

1,7 

bactericidă                                                                                                                             

levuricidă                                                                                                                         
fungicidă                                                                                                                  

suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016                                            

CHEMIPUR CL 801 Sodium hypochlorite  15 

Bactericidă                                                                                                            

fungicidă                                                                                                            
suprafeţe                                                                                                                    

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016 

CHEMISEPT QUAT 

- Didecyldimethylammonium 

chloride  

- Propan-2-ol 

20 
5 

bactericidă                                                                                                               
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016   

CHLORASEPT D Sodium hypochlorite 5,8 

Bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                             

CIP  

CHLORINEX 60 
Dicloroizocianurat de sodiu, 
dihidrat  

56% 

Bactericidă                                                                                                                
levuricidă                                                                                                                     

fungicidă                                                                                                                     

sporicidă                                                                                                                
suprafeţe 

CHLORMATE 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

12 

bactericidă                                                                                                            

suprafeţe                                                                                                                         
Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                                                                      

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 

CLEANER DISINFECTANT 

Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

3,5 g/kg 

Bactericidă                                                                                                            

levuricidă                                                                                                                      
virucidă - virusul influenza (A/H3N8)                                                                                                                  

suprafeţe 

 

CLEANISEPT 

Clorură de didecilmetilamoniu 

Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzilamoniu 

3,33 % 

6,66 % 
* 
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CLINEX W3 BACTI  Acid glycolic 2,5% 

Bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                               

suprafeţe 

CLORAMINA T – Sin 500 
mg comprimate 

Tosylchloramide sodium 
500 mg / 
comprimat 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016 

CLOROM 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
77,14 

Bactericidă                                                                                                                        

fungicidă                                                                                                                               

sporicidă                                                                                                                                                                                        
virucidă                                                                                                                   

suprafeţe 

COSELIACTIVE CLOR  
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
84 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe 

D 10 ALCALIN Sodium hypochlorite 27 * 

DECONEX 51 GASTRO 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
7,5 

bactericidă                                                                                                                           

virucidă (inactivează) - HBV, HIV, H3N8, BVDV, 
H5N1, H1N1 şi virusul vaccinia                                                                                                                     

tuberculocid                                                                                                     

suprafeţe 

DEEP PLUS 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
4,4 

bactericidă                                                                                                             

suprafeţe                                                                                                                        

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016                                                                      

DELLADET  

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

70 

Bactericidă                                                                                                                                  

virucidă - virusului gripei aviare (A/H3N8)                                                                                                                  

suprafeţe 

DENCLOR FOAM Sodium hypochlorite 5 

Bactericidă                                                                                                                

fungicidă                                                                                                                    

suprafeţe 

DEOSAN DEOGEN Sodium hypochlorite 6,75 
Bactericidă                                                                                                                           
fungicidă                                                                                                                          

CIP 

DEO-SEPT 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

5 

5 

Bactericidă                                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                     

virucidă -  vaccinia virus şi BVDV                                                                                                                          
suprafeţe 

DEPTACID 2D L-(+)-lactic acid 1,6 

Bactericidă                                                                                                         

suprafeţe                                                                                                                           

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 
inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active in lista substantelor 

aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 
informaţii      

DEPTAL CMP (ARGOLACT  

LCL) 
Sodium hypochlorite  

28,5% (4,33% cor 

activ) 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  
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DEPTAL CSM SUPER Sodium hypochlorite 

10,52  

(elibereaza 5,62% 

clor activ) 

bactericidă                                                                                                           
suprafeţe 

DEPTAL G (EMILIANA CL, 

MERAL CL, ARCOSOL TE) 
Sodium hypochlorite  

28,5% (4,3% cor 

activ) 

Bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe şi CIP 

DEPTAL MCL Sodium hypochlorite 
10 
(elibereaza 5,39% 

clor activ) 

Bactericidă                                                                                                                             
fungicidă                                                                                                                         

suprafeţe 

DEPTAL MDS 
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 

2,4 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

DEPTIL G4 

- Glutaral  
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

6,5 

8,5 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

Descosept AF   
Etanol 

Clorură de didecildimetilamoniu 

42% 

0,05% 
* 

Descosept AF  Wipes 
Etanol 
Clorură de didecildimetilamoniu 

42% 
0,05% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

DESGUARD 20 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

-N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine  

7,5 
4,0 

* 

DESIN 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

2 * 

DESINFEKTIONSREINIGER  

0164 
Hipoclorit de sodiu 35% 

Bactericidă                                                                                                                                      

fungicidă                                                                                                                      
suprafeţe 

DESINFEKTIONSREINIGER  
0510 

Clorură de didecildimetilamoniu 
(DDAC)   

4,5% 

Bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

DESOGEN (Davera f&b 
concentrat) 

-Glutaral 
-Quaternary ammonium 

compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

10 
15 

bactericidă                                                                                                                 
fungicidă                                                                                                                       

sporicidă                                                                                                                   

micobactericidă                                                                                                       
virucidă                                                                                                                   

suprafeţe                                                                                                                          

Fost Aviz nr. 2286BIO/02-03-04/12.24 
 

DESSAN 0153 
Clorură de didecildimetilamoniu 
(DDAC)   

5% 

bactericidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

DETERGENT CU 

DEZINFECTANT BATOXEL 

- Glyoxal 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

3 

2,3 

2,5 

3,8 

bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                              
suprafeţe 
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Detergent dezinfectant 

amfoteric AMPHOS SF 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

-N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine  

0,53 

2,62 

bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

DETTOL® SPRAY 

DEZINFECTANT PENTRU 
suprafeţe GREEN APPLE 

- Ethanol 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, salts with 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-
dioxide (1:1) 

58 

0,10 

bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                                                                                                                                            
suprafeţe 

DETTOL® SPRAY 

DEZINFECTANT PENTRU 

suprafeţe MOUNTAIN AIR 

- Ethanol 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, salts with 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-

dioxide (1:1) 

58 
0,10 

bactericidă                                                                                                                             

fungicidă                                                                                                                                      
virucidă                                                                                                                      

suprafeţe 

DETTOL® SPRAY 

DEZINFECTANT PENTRU 
suprafeţe SPRING 

WATERFALL 

- Ethanol 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, salts with 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-

dioxide (1:1) 

58 
0,10 

bactericidă                                                                                                                             

fungicidă                                                                                                                                      
virucidă                                                                                                                      

suprafeţe 

DEZINFECTANT 
DEGRESANT DENGRAS 

FOOD 

Didecyldimethylammonium 

chloride 
2,2 

bactericidă                                                                                                                   
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

Dezinfectant Degresant Fara 
Spuma LICLOR-29 

Sodium hypochlorite 4,9 

bactericidă                                                                                                                

fungicidă                                                                                                               
suprafeţe, circuite şi echipamente 

 

Dezinfectant Hidroalcoolic 

DESCOL 75 

-Ethanol 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

69,6 

0,14 

bactericidă                                                                                                                

fungicidă                                                                                                                          
suprafeţe şi instalaţii 

DEZINFECTANT 

LiquidSense Sanitizer 

N-(3-Aminopropyl)-N-

dodecylpropan-1,3-diamin 

Clorură de alchil (C12-16) 
dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

4,0%  

7,5%  

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

DEZINFECTANT 

UNIVERSAL BIOXEL 

Didecyldimethylammonium 

chloride 
2,6 

bactericidă                                                                                                                      

fungicidă                                                                                                              
suprafeţe 

DIEMER SEPT 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
3,5 * suprafeţe 

DISHGUARD 73 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

15 * suprafeţe 

DIVERFOAM ACTIVE 
Acid peracetic 

Hydrogene peroxide 

24g/kg (2,4%) 

162g/kg (16,2%) 

Bactericidă                                                                                                                                    
levuricidă                                                                                                                      

fungicidă                                                                                                                     

suprafeţe 

DivoCIP Sodium hypochlorite 49,25 g/kg 
bactericidă                                                                                                                      
fungicidă                                                                                                                               

CIP 
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DIVOSAN  HS 35 Peroxid de hidrogen 350g/kg (35%) 

bactericidă                                                                                                                

sporicidă                                                                                                                   

suprafeţe 

Divosan  Omega HP VS 42 

N-(3-aminopropil)-N-

dodecilpropan- 1,3-diamină 
(Diamină)  

- Clorura de alchil (C12-16) 
dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-16)] 

0,36% 

0,25% 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe şi CIP 

DIVOSAN BG VS 35 Acid glicolic 35g/kg 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe şi CIP 

DIVOSAN EXTRA VT 55 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

150 
Bactericidă                                                                                                                      
fungicidă                                                                                                                      

suprafeţe 

DIVOSAN HYPOCHLORITE Sodium hypochlorite 10 

Bactericidă                                                                                                                      

fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe                                                       

DIVOSAN MEZZO 

Acid peracetic generat in situ din: 
 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

190 g/kg 
25 g/kg  

bactericidă                                                                                                                 
levuricidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                              

CIP 

DIVOSAN OSA-N VS37 Glycollic acid 4,557 

Bactericidă                                                                                                              
levuricidă (Saccharomices )                                                                                    

fungicidă                                                                                                                               

CIP                                                                                                                                       
Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                          

DIVOSAN TC 86  Sodium hypochlorite 4 * CIP 

DIVOSAN TRACE 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

5% 

4% 

Bactericidă                                                                                                                    

levuricidă                                                                                                                     

fungicidă                                                                                                                      
sporicidă                                                                                                                     

virucidă, în industria lăptăriilor pentru bacteriofagi                                                                                                 

CIP 

DIVOSAN UNIFORCE Glycollic acid 10,5 
bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

DM CID - S Sodium hypochlorite 4,9 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe                                                                                                                       

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016   
Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 

inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active in lista substantelor 
aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 

informaţii 

DM CID ULTRA 

N-(3-aminopropil)-N-

dodecilpropan- 1,3-diamină 
(Diamină)  

0,35% w/w 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                             
CIP  
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DOMINO 

-Clorură de didecildimetilamoniu 

-Etanol 

-Alcool izopropilic 

0,15 mg/g 

460 mg/g 

100 mg/g 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

DrySan Oxy - Peroxid de hidrogen 1,0% 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe 

DrySan Oxy Wipes - Peroxid de hidrogen 1,0% 
Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

E:DOSE SANITISER 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

6,99 
bactericidă                                                                                                          
suprafeţe 

E-ACID +2 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

50.000 mg/kg 
bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

ECO-BAC FOAM PLUS Sodium hypochlorite 4,3 *suprafeţe 

ENDUROPLUS VE 6 Sodium hypochlorite 0.06 

Bactericidă                                                                                                                    
levuricidă                                                                                                                     

fungicidă                                                                                                                                                                                                                                                

suprafeţe 

EST - EEM 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

- Amines, n-C10-16-
alkyltrimethylenedi-, reaction 

products with chloroacetic acid 

1,5 

0,297 

bactericidă                                                                                                             
fungicidă                                                                                                               

suprafeţe  

Fairy professional dezinfectant 

degresant 

-Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 

-Quaternary ammonium 
compounds, C12-14-

alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 

chlorides 

0,076 

0,076 

bactericidă                                                                                                                                                                                                                        

suprafeţe                                        

FETTENTFERNER  0404 Hipoclorit de sodiu  33% 
bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                              

CIP 

FINK – VIROSEPT® 

- Didecyldimethylammonium 

chloride  
- Glutaral 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-14-
alkyldimethyl, chlorides 

7,8 

10,75 
17 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe 

FIVE SUPER 
SANITIZZANTE 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

26 

5 

bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                    

sporicidă                                                                                                                             
maşini de spălat vase                                                                                                

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                                                       

FUMAGRI OPP Biphenyl-2-ol  20 
bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                              

suprafeţe 
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GENEROX 225 A Precursor + 

GENEROX 225 B Precursor 

GENEROX 225 A Precursor: 

Sodium chlorite 

GENEROX 225 B Precursor: 
Hydrogen chloride 

GENEROX 225 A Precursor + 

GENEROX 225 B Precursor: 
Chlorine dioxide 

(generat in situ) 

 
5,8 mL GENEROX 225 A 

Precursor  cu 5,8 mL GENEROX 

225 B Precursor produce 1 gr. de 
ClO2 

 
250 g/kg ≤ 310 

g/kg 

 
250 g/kg ≤ 400 

g/kg 

 
 

76 g/kg 

Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                            

CIP, suprafeţe 

GERMACERT PLUS (Alte 

denumiri comerciale: 

Everbrite Extra) 

Didecyldimethylammonium 
chloride 

4,5 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

Germicidan Rapid (Alte 

denumiri comerciale: Anti-

Germ DES ALC) 

- Ethanol  

- Propan-1-ol 

25 

35 

Bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

GRAN ALKA DEZ 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Glutaral 

7 

0,1 

Bactericidă                                                                                                                 
fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

GRAN CLOR 2006 Sodium hypochlorite 3,84 * 

GRAN DEZ 2008 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
10 * 

Gran Dish DES Hipoclorit de sodiu  4,5 % 

bactericidă                                                                                                                  

levuricidă                                                                                                                      
fungicidă                                                                                                                            

CIP, maşini de spălat vase 

GRAN QAT 

- Ethanol  

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16- 

alkyldimethyl, chlorides  

50 
5 

* 

HALAMID R Tosylchloramide sodium 100 
bactericidă                                                                                                          

suprafeţe 

HC-DPE 

Solutie de peroxide de hidrogen 

Solutie de acid peracetic(C>10%)se 

formeaza in situu in reactia dintre 
apa oxigenata si acid acetic 

Pentapotasiu bis(peroximonosulfat)-

bis (sulfat) 

250.000 mg/kg 

150.000mg/kg 

10.000 mg/kg 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                             

CIP  

HEXIO-CLOR 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
77,14 

bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                            

suprafeţe  

HEXIO-SEPT AF 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Poly(hexamethylenebiguanide) 

15 

3,5 
* 
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HMI TABIDEZ 56 - Dicloroizocianurat de sodiu 2,77g / tb.(99%) 

bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                       

virucidă                                                                                                                 
micobactericidă                                                                                                        

suprafeţe          

HORECA SELECT 
DETERGENT LICHID 

DEZINFECTANT PENTRU 

BUCATARIE 

- Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzil amoniu 
[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

0,35% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

HOROLITHVIT 
Acid peracetic generat in situ din: 
Acid acetic si  

Peroxid de hidrogen 

9,8% 
bactericidă                                                                                                              
levuricidă                                                                                                               

echipamente, CIP 

HUWA - SAN AGRO Peroxid de hidrogen 35% 

bactericidă                                                                                                                

fungicidă                                                                                                                      
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe 

HUWA – SAN FOOD Peroxid de hidrogen 34,9% 

bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                                       
levuricidă                                                                                                                             

CIP şi suprafeţe 

HUWA SAN TR 5 Peroxid de hidrogen 4,9 % 

Bactericidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                               
suprafeţe 

HUWA SAN TR 50 Peroxid de hidrogen 49,6% 

bactericidă                                                                                                                

levuricidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                        
virucidă                                                                                                                            

suprafeţe 

HUWA-SAN KITCHEN Peroxid de hidrogen 3% 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                               
suprafeţe 

HYGEIA 120 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

2,25 

2,25 

Bactericidă                                                                                                            
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                                                                       

HYGEIA 500 

- Polyhexamethylene biguanide 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

2,5 
4 

5 

Bactericidă                                                                                                            
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016                                                                       

HYGEIA 530 

- Glutaral  

- Didecyldimethylammonium 
chloride  

- Glyoxal  

6 

7,5 

4 

bactericidă                                                                                                                

suprafeţe                                                                                                                         
Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                                                                     

HYGIENE X detergent de 
vase cu dezinfectant (Alte 

denumiri comerciale: 

HYGIENIUM detergent de 
vase cu dezinfectant; Fine 

detergent de vase) 

Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

3 
Bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                              

suprafeţe 

HYPOFOAM Sodium hypochlorite 4,75 
bactericidă                                                                                                            

suprafeţe 
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HYPROCLOR ED Sodium hypochlorite 37 *CIP 

IDZ 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

4,25 

bactericidă                                                                                                             

suprafeţe                                                                                                                         
Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                                                                 

INSPEXX 210 

Acid peracetic generat in situ din: 
 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

Peroxyoctanoic acid 

12,2 
 

 

1,4 

bactericidă                                                                                                              
levuricidă                                                                                                                

suprafeţe                                                                                                                          

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016                                                                 

INTERHYGIENE AQUADES 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

- Propan-2-ol 

10 
20 

* 

INTEROX  AG BATH 35 Peroxid de hidrogen  35% 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                 
levuricidă                                                                                                                                     

virucidă                                                                                                                          

sporicidă                                                                                                                     
suprafeţe, echipamente 

INTEROX  AG SPRAY 25S Peroxid de hidrogen  25% 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                 
levuricidă                                                                                                                                     

virucidă                                                                                                                          

sporicidă                                                                                                                     
suprafeţe, echipamente 

INTEROX  AG SPRAY 35 Peroxid de hidrogen  35% 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                 

levuricidă                                                                                                                                     
virucidă                                                                                                                          

sporicidă                                                                                                                     
suprafeţe, echipamente 

JACLOR 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
78 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                                                                                                                      
virucidă - BVDV, virusul vaccinia, MNV, HBV, HCV 

şi HIV                                                                                                                      

suprafeţe 
 

JASOL COMPRMANTE 
DEZINFECTANTE  

Dicloroizocianurat de sodiu, 
dihidrat  

720g/kg 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

KAY – 5 SANITIZER 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
6 

* bactericidă                                                                                                                

maşini de îngheţată 

KAY SINK SANITIZER 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

23,85 * 
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KAY SOLIDSENSE 

SANITIZER 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 
- Quaternary ammonium 

compounds, C12-14-

alkyl[(ethylphenyl)methyl] 
dimethyl, chlorides 

18,9 

18,9 

bactericidă                                                                                                          

suprafeţe       

KAY SURFACE SANITIZER 
Didecyldimethylammonium 
chloride 

4,5 * 

KAY-5 SANITIZER 

TABLETS  
Dicloroizocianurat de sodiu 

50% (1 tb/10L 
genereaza 100 ppm 

clor activ in solutia 

de lucru 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe 

KEM – SEPT 70 

- Ethanol  

- Propan-2-ol 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

30 

20 

5 

Bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

KEM - SEPT KS 12 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acid acetic 

15 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe 

KEM - SEPT KS 16 
Acid peracetic generat in situ din: 
 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

7,5 
Bactericidă                                                                                                             
fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

KEM - SEPT KS 20 Sodium hypochlorite 4,5 
bactericidă                                                                                                           
suprafeţe 

KEM - SEPT KS 43 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

1,5 
bactericidă                                                                                                           

suprafeţe 

KEM – SEPT KS 47 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

7 

Bactericidă                                                                                                                  

fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

KEM – SEPT KS 48 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
10 * 

KEM - SEPT KS 60 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

3,3 

6,6 

bactericidă                                                                                                                        

virucidă - Norvirusului Murin (MNV)                                                        
suprafeţe 

KEM - SEPT KS 75 

- Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-14-
alkyldimethyl, chlorides 

10,75 

7,8 
17 

Bactericidă                                                                                                             

fungicidă                                                                                                                 
suprafeţe 

KEM-SEPT KS 26 Sodium hypochlorite 3,2 
bactericidă                                                                                                         

suprafeţe 

KEM-SEPT KS 33 Hipoclorit de sodiu  4,5 g/100 g 
bactericidă                                                                                                                                                                                                                                    
fungicidă                                                                                                                              

CIP 
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KEMTEK  OXIDE  0,3% 

Dioxid de clor generat in situ 

Componenta B 

Bisulfat de sodiu  
Componenta A 

Clorit de sodiu  

0,3g% 

99% 
51,4% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

KENOSAN  LACTIC Acid lactic 3,6 g/100g * 

KitchenPro AziDES 

-L-(+)-lactic acid  

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

8,0 

2,45 

bactericidă                                                                                                                  
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe 

KitchenPro DES 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

-N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

7,5 

4 

bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                                 

virucidă (inactivează) - norovirus murin, vaccinia virus 
şi BVDV                              suprafeţe 

LELY FRIGUS-LIN Hipoclorit de sodiu 6,2% 
bactericidă                                                                                                               
levuricidă                                                                                                                             

CIP  

LERASEPT FP 408 
- Propan-1-ol 
- Ethanol 

35 
29 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

Lerasept® Aktiv 

Peracetic acid generat in situ din: 

Acid acetic si 
Apa oxigenata 

4,9 g/100g 

bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                      

levuricidă                                                                                                                   

sporicidă                                                                                                                      
virucidă -  industria laptelui pentru bacteriofagi 

(lactococcus lactis)        suprafeţe                                                                                                                     

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 
inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active în lista substantelor 

aprobate    

Maxil Sept Ultrarapid 
-Propan 2-ol 
-Etanol 

0.25 
0.5 

bactericidă                                                                                                                          

fungicidă                                                                                                                     

sporicidă                                                                                                                       

virucidă                                                                                                                   
suprafeţe 

MEDICLOR-TABLETE 

EFERVESCENTE CU CLOR 

ACTIV 

Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

77,14% * 

MERAL CL Sodium hypochlorite 2,65 
fungicidă                                                                                                                    

suprafeţe 

MERAX AC Sodium hypochlorite 5 

bactericidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                                
virucidă - pentru bacteriofagi                                                                                                                           

suprafeţe      

MERAX Q 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

0,8 

bactericidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                                
virucidă - pentru bacteriofagi                                                                                                                         

suprafeţe      

MERAX SC Sodium hypochlorite 13 
bactericidă                                                                                                            

suprafeţe 
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MEROX ACTIV 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

5 

23,0 

bactericidă                                                                                                                  

virucidă - pentru bacteriofagi                                                                                                                                                                          

suprafeţe  

MIKRO QUAT EXTRA 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

0,98 
8 

bactericidă                                                                                                               

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016                                              

NEOFORM K PLUS 

- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

2 

10 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                      

virucidă - BVDV, virusul vaccinia                                                                                                              
suprafeţe                                                                                                                                                         

Neoseptal PE 15 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 
 -Acid acetic 

14,9g/100g 

23g/100g 

bactericidă                                                                                                                  

fungicidă                                                                                                                      
levuricidă                                                                                                                             

CIP                                                                                                                                   

Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 

inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active in lista substantelor 

aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 
informaţii          

NEOSEPTAL SPRAY 
- Propan-1-ol  

- Ethanol  

35 

25 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                      

virucidă (inactivează)- virusul vaccinia şi BVDV                                                           
suprafeţe 

NOCOLYSE FOOD Hydrogen peroxide 7,9 

bactericidă                                                                                                                  

fungicidă                                                                                                                    
sporicidă                                                                                                                       

virucidă                                                                                                                   

suprafeţe 

NOWA QUICK-DES 
- Propan-2-ol 
- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

70 

0,1 
*suprafeţe 

OASIS PRO 20 PREMIUM 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

- N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 

7,5 

4 
*suprafeţe 

OX-AQUA - generatia a 2-a Hydrogen peroxide 48 
bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe  

OXIVIR PLUS (Alte denumiri 
comerciale: Oxivir Plus J-

Flex) 

-Hydrogen peroxide 

- Salicylic acid 

6,36 

2,58 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                       
virucidă                                                                                                                       

sporicidă                                                                                                                 

suprafeţe                       

OXONET-OXODES (Alte 

denumiri comerciale: P3-

OXONET - P3-OXODES) 

Dioxid de clor format in situ din 
clorit de sodiu 7,5% si acid 

clorhidric diluat) 

1000g amestec genereaza 17g 
dioxid de clor 

1,7% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

OXTERIL 350 BATH Peroxid de hidrogen  35% 

bactericidă                                                                                                                

fungicidă                                                                                                                  
levuricidăa                                                                                                             

suprafeţe 
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OXTERIL 350 SPRAY Peroxid de hidrogen  35% 

bactericidă                                                                                                                  

fungicidă                                                                                                                   

levuricidă                                                                                                                
suprafeţe   

OX-VIRIN 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

25 
5 

bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                       
virucidă (inactivează)- ECBO                                                                                                                      

suprafeţe 

OxyDes Maxi Wipes - Peroxid de hidrogen 2,0% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

OxyDes Rapid - Peroxid de hidrogen 2,0% 
bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

OXYFLUSH MULTI 

Acid peracetic generat in situ din: 

Acid acetic si  

Peroxid de hidrogen 

4,2% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

echipamente, CIP 

P 3 - romit DES 

Acid peracetic generat in situ din: 
 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

16 bactericidă                                                                                                                  
fungicidă                                                                                                                    

sporicidă                                                                                                                              

CIP 

P3 – OXONIA ACTIVE  

Peracetic acid generat in situ din: 

- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 

4,9 

bactericidă                                                                                                                           

fungicidă                                                                                                                       

sporicidă                                                                                                                     
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016            

P3 – OXONIA ACTIVE 150  

Peracetic acid generat in situ din: 

- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 

16 

bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                   

instalaţii, echipamente şi încăperi                                                                                                                       

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016 

P3 – OXYPAK D Hydrogen peroxide 35 

Bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                                    

imersie 

P3 – OXYPAK S Hydrogen peroxide 35 *  suprafeţe 

P3 – OXYSAN CM 

Peracetic acid generat in situ din: 

- Acetic acid 

- Hydrogen peroxide 
- Peroxyoctanoic acid  

5,2 

 

 
0,4 

* echipamente şi CIP 

P3 - STERIL 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

2 

2 
* 

P3 – TOPAX 66 Sodium hypochlorite 4,5 
Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

P3 – TOPAX 91 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

12,25 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe                                                                                                                        

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016            
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P3 – TOPAX 960 
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 

2,8 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

P3 – TOPAX 99 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
10 * suprafeţe 

P3 – TOPAX 990 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
4 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe                                                                                                                          
Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016 

P3 STERIL 

Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzi amoniu(clorura de 
benzalconiu) 

Clorură de didecildimetilamoniu  

1,75% 
1,5% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

P3-ALCODES 
- Ethanol 

- Glutaral 

76,80 

0,02 
* suprafeţe 

P3-HYPOCLORAN Hipoclorit de sodiu  9,0% 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                     

levuricidă                                                                                                                             
CIP, echipamente 

P3-OXONIA ACTIVE S 

Acid peracetic generat in situ din: 

Acid acetic si  

Peroxid de hidrogen 

9,8 % 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                              

CIP 

P3-OXYSAN ZS 
- Peracetic acid 

- Peroxyoctanoic acid 

8 

0,6 

bactericidă                                                                                                                  
fungicidă                                                                                                                    

sporicidă                                                                                                                           

levuricidă                                                                                                                                     
virucidă - industria laptelui pe bacteriofagi 

(lactococcus lactis)                                                                                                                      

CIP, echipamente 

P3-TOPACTIVE DES 

Peracetic acid generat in situ din: 

- Acetic acid 
- Hydrogen peroxide 

1,1 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe                                                                                                                         
Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016  

P3-TOPACTIVE OKTO 

Peracetic acid generat in situ din: 

- Acetic acid 
- Hydrogen peroxide 

- Peroxyoctanoic acid  

2,4 
0,2 

* suprafeţe, instalaţii 

PANTASTIC 

DISINFECTANT 
L-(+)-lactic acid 8 

* suprafeţe                                                                                                                     
Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma dovezii 

inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel tarziu data 

includerii ultimei substante active in lista substantelor 
aprobate. A se accesa site-ul MS pentru mai multe 

informaţii 

PERACLEAN 15 

Peracetic acid generat in situ din: 

- Acetic acid 
- Hydrogen peroxide 

15 

21,6 

Bactericidă                                                                                                                      

fungicidă                                                                                                                
echipamente, instalaţii şi conducte 
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PERFORM ADVANCED 

ALCOHOL EP 

- Propan-1-ol  

- Ethanol  

35 

25 

bactericidă                                                                                                                

fungicidă                                                                                                                     

virucidă - virusul vaccinia, BVDV                                                                                                                     
suprafeţe                                                                                                                          

Aviz anulat conform art. 9 alin. (2) din Ordinul 

910/2016.   
Pentru TP4 avizul va fi rescris cu numar nou.                                                    

PERFORM ADVANCED 

CONCENTRATE QB 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

- Monohydro chloride of polymer of 

N,N’”-1,6-hexanediylbis[N′-
cyanoguanidine] (EINECS 240-

032-4) and hexamethylenediamine 

(EINECS 204-679-6) 
/Polyhexamethylene biguanide 

(monomer: 1,5-bis (trimethylen)-

guanylguanidinium 
monohydrochloride) 

30 

3 

bactericidă                                                                                                              
levuricidă                                                                                                                     

virucidă - BVDV, HCV, virusul vaccinia                                                

suprafeţe  

PERFORM CLASSIC 
ALCOHOL EP 

- Propan-1-ol  
- Ethanol  

35 
25 

* 

PERFORM CLASSIC 

CONCENTRATE OXY 

Pentapotassium 

bis(peroxymonosulphate) 
bis(sulphate) 

45 * 

PERFORM CLASSIC 

CONCENTRATE Q-PLUS 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-

alkyldimethyl, chlorides 
- 2-Phenoxyethanol  

- Amine, n-C10-16-

alkyltrimethylenedi-(amino-alchil 
glycine)  

22 
17 

0,9 

* 

PERFORM CLASSIC WIPES 

EP 

- Propan-1-ol  

- Ethanol  

35 

25 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                        

virucidă - BVDV, HCV, virusul vaccinia                                                                                                                         

suprafeţe 

PERFORM STERILE 

ALCOHOL EP 

- Ethanol  

- Propan-1-ol  

25 

35 
* 

PERFORM STERILE 

CONCENTRATE OXY 

Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphate) 

bis(sulphate) 

45 * 

PERFORM STERILE 

CONCENTRATE QB 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-18-
alkyldimethyl, chlorides 

- Monohydro chloride of polymer of 

N,N’”-1,6-hexanediylbis[N′-
cyanoguanidine] (EINECS 240-

032-4) and hexamethylenediamine 

(EINECS 204-679-6) 
/Polyhexamethylene biguanide 

(monomer: 1,5-bis (trimethylen)-

guanylguanidinium 
monohydrochloride) 

30 

3 
* 
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PERFORMANT D 

-Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 

ammonium chloride (ADBAC/BKC 

(C12-16)) 
- Monohydro chloride of polymer of 

N,N‴-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] 
(EINECS 240-032-4) and 

hexamethylenediamine (EINECS 

204-679-6)/Polyhexa-methylene 
biguanide (monomer: 1,5-

bis(trimethylen)-guanylguanidinium 

mono-hydrochloride) 

4 
0,4 

bactericidă                                                                                                                   

fungicidă                                                                                                                       
virucidă - virus hepatic uman                                                                                                                   

suprafeţe 

PEROXAN FORTE 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 
15 

bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe şi CIP 

PROCID  

- Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 

chloride  

10 

3,75 
* suprafeţe 

PROCID FORTE 
- Glutaral 
- Didecyldimethylammonium 

chloride  

10 

3,75 
* suprafeţe 

PURSEPT TABLETE 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

84 

(1 tb. de cca. 3,2g 
elibereaza 1,5g clor 

activ) 

bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                                   
micobactericidă                                                                                                   

suprafeţe, echipamente 

QUICK JAV 
Sodium dichloroisocyanurate 

dihydrate 
77 * suprafeţe 

RAC 100 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  
- Quaternary ammonium 

compounds,di-C8-10-alkyldimethyl, 

chlorides 

0,06 
0,09 

* suprafeţe 

RAC 100 BL 

- Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides  

- Quaternary ammonium 
compounds,di-C8-10-alkyldimethyl, 

chlorides 

0,06 
 

0,09 

* suprafeţe 

RECA ALKALINE Hipoclorit de sodiu 6,2% 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                             
CIP, echipamente de muls  

RENTII FG 
Didecyldimethylammonium 

chloride 
4,5 

Bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe  

ROMIT BF 

Acid peracetic generat in situ din: 

Acid acetic si  
Peroxid de hidrogen 

4,9 % 

bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                                             
CIP  

San 20 

Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 50% 

19,5% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  
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SANDIK 

Etanol 

Propan-2-ol 

Compusi de amoniu cuaternar, 
benzyl-C12-16-alchildimetil, 

cloride 

2-fenilfenol 

14,95% 

8,05% 
0,25% 

0,02% 

bactericidă                                                                                                                 
suprafeţe                           

SANICHLOR Troclosene sodium 50 

bactericidă                                                                                                                                             

fungicidă                                                                                                                           

virucidă                                                                                                                       
suprafeţe 

SANITAS FORTE VET 

- Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

14 
10 

*suprafeţe 

SANOSIL Super 25 Ag 
Hydrogen peroxide 

Silver 

50% 

0,05% 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                
suprafeţe şi CIP 

SANOXSEPT 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

14% 

12% 

Bactericidă                                                                                                              

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe şi CIP 

SANSEPT 0200 

Clorură de didecildimetilamoniu 

(DDAC)  
Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-C16)]  

10% 

9% 

Bactericidă                                                                                                              
fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

SANYTOL  

DEZINFECTANT SOLUTIE 

DE CURATAT  LAMAIE SI  
FRUNZE  DE  MASLIN  

Peroxid de hidrogen 1,5 % 

Bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                   

virucidă - Influenza A (H1N1) Herpes simplex virus 
suprafeţe 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  
CURATAT    

DEZINFECTANT  FRESH 

Peroxid de hidrogen 1,5% 

Bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                   

virucidă -Influenza A (H1N1), Herpes simplex virus 
suprafeţe 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  

CURATAT   

DEZINFECTANT  BAI  

FRESH 

Peroxid de hidrogen 1,5% 

Bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                   

virucidă - Influenza A (H1N1), Herpes simplex virus 

suprafeţe 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  

CURATAT   UNIVERSALA  
DEZINFECTANT  FRESH 

Peroxid de hidrogen 1,5% 

Bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                                   
virucidă - Influenza A (H1N1), Herpes simplex virus 

suprafeţe 

SANYTOL  SOLUTIE  DE  
CURATAT  UNIVERSALA  

DEZINFECTANT 

GREPFRUT  FRESH 

Peroxid de hidrogen 1,5% 

Bactericidă                                                                                                               
fungicidă                                                                                                                                   

virucidă - Influenza A (H1N1) Herpes simplex virus 

suprafeţe 

SANYTOL  SOLUTIE DE 

CURATAT  

DEZINFECTANT 
BUCATARIE FRESH 

Peroxid de hidrogen 1,5% 

Bactericidă                                                                                                                      

fungicidă                                                                                                                       

virucidă - vaccinia poxvirus 
 suprafeţe 

SEPTOCLEAN CL 45 Sodium hypochlorite 40 
*suprafeţe                                                                                                                        
CIP 

SEPTOCLEAN CL 50 Sodium hypochlorite 40 *suprafeţe 
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SEPTOQUAT 

-Quaternary ammonium 

compounds, 

benzyl-C12-14-alkyldimethyl, 
chlorides 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 

20 
30 

Bactericidă                                                                                                                    

fungicidă                                                                                                                          

suprafeţe  

SIRAFAN PERFECT 

=C259- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Monohydro chloride of polymer of 

N,N’”-1,6-hexanediylbis[N′-

cyanoguanidine] (EINECS 240-
032-4) and hexamethylenediamine 

(EINECS 204-679-6) 

/Polyhexamethylene biguanide 
(monomer: 1,5-bis (trimethylen)-

guanylguanidinium 

monohydrochloride) 

7,5 
0,5 

*suprafeţe 

SIRAFAN SPRAY 

(SIRAFAN SPEED) 

- Propan-2-ol  

- Propan-1-ol  

35 

25 

bactericidă                                                                                                                 

levuricidă                                                                                                                       

virucidă - virusul vaccinia, BVDV, murine norovirus                                                                                                                          
fungicidă                                                                                                                          

suprafeţe                                                                                                                          

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 
910/2016                               

SOLA - BAC 

Clorură de alchil (C12-16) 

dimetilbenzil amoniu 

[ADBAC/BKC (C12-C16)] 

25g/L 
bactericidă                                                                                                                                                                                                                            
suprafeţe  

SOLID DES 
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate 

3,6 

Bactericidă                                                                                                                   

levuricidă                                                                                                                    
fungicidă                                                                                                                       

masini de spalat vase 

SOLIKLOOR  Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat 90 % 

bactericidă                                                                                                                   
levuricidă                                                                                                                   

sporicidă                                                                                                                

suprafeţe 

Solutie de curatat 

dezinfectanta RM 732  

N –(3-aminopropil)-N-

dodecilpropan- 1,3 diamină 
7,5 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

Suma Alcohol Spray  D 4.12   Etanol 77,1 % 

bactericidă                                                                                                                    

levuricidă                                                                                                                      
virucidă                                                                                                                   

suprafeţe                

SUMA BAC CONC D10 

(Alte denumiri comerciale: 

SUMA BAC CONC D10 
CONC) 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

4,9 

4,92 

bactericidă                                                                                                                                                                                                                            

suprafeţe  

SUMA bac D10 (Alte 

denumiri comerciale: Cif 
Professional 2 in 1 cleaner 

disinfectant conc) 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

7% 

bactericidă                                                                                                                   

levuricidă                                                                                                                        

virucidă - virusul vaccinia, tulpina Ankara                                                                                                                      
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016                    
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SUMA CHLORSAN Sodium hypochlorite 6 

bactericidă                                                                                                             

fungicidă                                                                                                               

suprafeţe  

SUMA D10.1 CONC J-FLEX 

D10.1 conc 
(Alte denumiri comerciale: 

Suma San-conc D10.1 conc; 
McD RD conc) 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

- N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 

20 
1,8 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                             

suprafeţe  

SUMA EQUIP SAN  EASY 

PACK D 4.9 

Dicloroizocianurat de sodiu, 

dihidrat  

60,7g/kg 

(6,07%) 
* 

SUMA QUICKSAN  

(Alte denumiri comerciale: 
Divodes FG) 

-Propan-1-ol 

-Propan-2-ol 

52,0 

17,3 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

Suma Sink San Easy Pack D 

4.8 
Dicloroizocianat de sodiu, dihidrat 200g/kg (20%) 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

ustensile  

SUMA TAB D4 TAB  
Sodium dichloroisocyanurate 
dihydrate  

99,7% (997 g/kg) 

(1 tb.=1,5 g clor 

activ) 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

SURE ™ Ice & Shake (Alte 

denumiri comerciale: SURE 
™ Cleaner Disinfectant) 

Acid lactic 29,9% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                                       
aparate de facut gheaţă                                                                                                    

SUREDIS 
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-diamine 

16,5 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe  

SURFANIOS  PREMIUM  

N-(3-aminopropil)-N-

dodecilpropan-1,3 diamina 
Clorura de didecildimetilamoniu 

5,1% 

2,5% 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

SUTTER  CUAT  88  FOOD 
Clorură de alchil (C12-18) 
dimetilbenzil amoniu [ADBAC 

(C12-18)]  

3,9% 
bactericidă                                                                                                         

suprafeţe 

TC ALCOSAN 
- Propan-2-ol 

- Propan-1-ol 

80 

5 

*Avizul se poate prelungi cu inca 2 ani, in urma 

dovezii inregistrarii produsului in R4BP, pana la cel 
tarziu data includerii ultimei substante active in lista 

substantelor aprobate. A se accesa site-ul MS pentru 

mai multe informaţii 

TEGO 2000 
Amines, n-C10-16-
alkyltrimethylenedi-, reaction 

products with chloroacetic acid 

20 
bactericidă                                                                                                                

suprafeţe 

Tesol  
Clor activ eliberat de 
Hipoclorit de sodiu 

4,5g/100g 
bactericidă                                                                                                                
suprafeţe 

Tesol ME 
Clor activ eliberat de 

Hipoclorit de sodiu 
4,2 g/100 g 

bactericidă                                                                                                                

suprafeţe 

TH5 

- Glutaral 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 

10 

32,75 

bactericidă                                                                                                                                                                         

fungicidă                                                                                                                         

sporicidă                                                                                                                    

suprafeţe 

TOLO 550 
N-(3-aminopropyl)-N-
dodecylpropane -1,3- diamine  

7,5 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  
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TOLO 880 

Quaternary ammonium compounds, 

benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides 

12 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

TRIMETA BBT 
- L-(+)-lactic acid  

- Glycollic acid 

4 

2,1  

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                                   
instalatii , tancuri, şi echipamente                                                                                                    

TRIMETA CD 
- L-(+)-lactic acid  

- Glycollic acid 

2,4 

2,1 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

TRIMETA NOD 
- Glycollic acid 
- L-(+)-lactic acid 

2,1 
2,4  

* 

Triquart AM 
N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropane-1,3-diamine 
3% 

bactericidă                                                                                                             
levuricidă                                                                                                               

suprafeţe  

Trump Des  Sodium hypochlorite 2,5 % 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                        

maşini de spălat vase 

VIRAGRI PLUS 

- Glutaral 
- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides 
- Didecyldimethylammonium 

chloride 

15 
8 

1,5 

Bactericidă                                                                                                              

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe                                                                                                                         

Aviz actualizat conform Art. 7 din Ordinul nr. 

910/2016 

VIROCID 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

- Didecyldimethylammonium 

chloride 
- Glutaral 

17,06 

7,8 
10,73 

bactericidă                                                                                                             

levuricidă                                                                                                               
suprafeţe  

VULKAN 

- Quaternary ammonium 

compounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 

-Glutaral 

- Didecyldimethylammonium 
chloride 

23,3 

14,9 
2,4 

bactericidă                                                                                                               

suprafeţe                 

WEICOPER - FORTE 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

15 
23 

* 

XZIOX 

Produsul Xziox este format din 
Xziox Basic B + Xziox Activator A 

Xziox Basic B contine ca substanta 

activa:  
- Sodium chlorite 

Xziox Activator A contine ca 

substanta activa:  
- sodium hydrogensulphate 

Prin amestecare elibereaza substanta 

activa:  
- Chlorine dioxide 

 
 

10-25g % 

 
>10g% 

 

0,35g% 

bactericidă                                                                                                               

fungicidă                                                                                                                

suprafeţe 

Ydal Mec 
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 

chlorides (M=10) 

0,2% 

bactericidă                                                                                                                 

fungicidă                                                                                                                    
levuricidă                                                                                                                     

suprafeţe 
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ZAL PERAX II 

Acid peracetic generat in situ din: 

 -Hydrogen peroxide si 

 -Acid acetic 

20 

5 

bactericidă                                                                                                                  

fungicidă                                                                                                                   

suprafeţe 
 

**Divosan  Sanibright VS 59 
N-(3-aminopropil)-N-
dodecilpropan-1,3-diamina 

2,10% 

bactericidă                                                                                                            

levuricidă                                                                                                              

suprafeţe 

**CHEMIPON KLOR 

1,3diclortriazin 2, 4,6trionadihidrant 

de sodiu-dicloroizocianuarat de 
sodiu dihidrat 

3,9 % 

bactericidă                                                                                                            

levuricidă                                                                                                                 
suprafeţe 

**SANITEX 
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

5g/100g 

bactericidă                                                                                                           

fungicidă                                                                                                                 

suprafeţe 

**OXIS-KA 
Peroxid de hidrogen  

 acid formic 

485g/Kg,                                               

10g/Kg 

bactericidă                                                                                                         

levuricidă                                                                                                             
suprafeţe 

*Produsele care au aviz vechi şi nu este trecută eficacitatea/activitatea biocidă sau care nu se regăsesc în platforma 

Ministerului Sănătăţii 

** Produse biocide care nu se regăsesc în Registru aprobat de CNPB, dar care s-au găsit în platfoma Ministerului 

Sănătăţii 

 

Surse bibliografice: 

• Dan M, 2020, Tabel Biocide (date nepublicate). 

• Avizele produselor biocide au fost accesate din platforma Ministerului Sănătăţii în perioada 09-15.04.2020  

http://old.ms.ro/sts_admin/ 

• http://www.ms.ro/2017/01/17/registrul-national-al-produselor-biocide/ 
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Anexa 8. 

Plan de măsuri de biosecuritate pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS‐CoV‐2 aplicate 

în cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București  

Document elaborat în conformitate cu Procedura de lucru PL‐5‐03 privind măsurile de organizare a 

activității în cadrul USAMVB în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

SARS‐CoV‐2, aprobată de Senat la data de 28.05.2020 și măsurile specifice adoptate de Biroul de conducere 

al Facultății de Medicină Veterinară din București nr 1583/07.05.2020, 3612/19.10.2020 și Biblioteca FMVB 

nr. 1722/21.05.2020. 

 

 

A. Procedură de lucru privind măsurile de organizare a activității în cadrul USAMVB în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS‐CoV‐2.  

 

Scop 

Instituirea unei proceduri prin care se reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS‐CoV‐2 care se vor aplica în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din București, în scopul asigurării dreptului la sănătate, pentru studenți și personalul didactic și 

administrativ. Procedura a fost concepută în conformitate cu prevederile legale pentru a oferi recomandări care  pot  

fi  implementate în  vederea  funcționării universității în condiții  de  siguranță  în contextul prevenirii, depistării din 

timp și al controlului COVID‐19. Se va acorda atenție deosebită evitării situațiilor de stigmatizare a studenților / 

cursanților și a personalului potențial expuși la virus. Implementarea măsurilor recomandate în procedură nu elimină 

riscurile de transmitere a virusului SARS‐CoV‐2, ci doar contribuie la diminuarea acestora. Măsurile esențiale de 

prevenție sunt: purtarea obligatorie a măștii pentru studenți/cursanți, precum și pentru întregul personal al 

universității, atât în timpul orelor de curs, cât şi în timpul pauzelor (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, 

realizarea curățeniei și a dezinfecției, separarea şi  limitarea contactului între  studenții/cursanții din  formații  de  

studiu  diferite, neparticiparea la activitățile didactice a studenților/cursanților, a cadrelor didactice și a altor 

categorii de personal ce prezintă febră sau simptome caracteristice infectării cu SARS‐CoV‐2. 

 

Domeniu de aplicare 

Procedura se aplică în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) 

pentru desfășurarea tuturor activităților, în perioada instituirii unor măsuri excepționale la nivel local și/ sau național 

prin acte normative emise de autoritățile competente, în conformitate cu hotărârile Senatului Universitar. 

 

Documente de referinţă 

 Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calității educaţiei; 

 Regulamentul de organizare și funcționare al USAMVB; 

 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID‐19; 

 OMEC  nr.  4020/2020  privind  derogarea  de  la  prevederile  legale  în  domeniul  învățământului 

superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României; 

 OMEC nr. 4206/2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România; 
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 OUG nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ cu 

modificările și completările ulterioare; 

 OUG  nr.  141/2020  privind  instituirea  unor  măsuri  pentru  buna  funcționare  a  sistemului  de 

învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

 Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic; 

 OM  nr.  5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de  organizare a  activității în  cadrul unităților/ instituțiilor 

de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS‐CoV‐2; 

 OMEC nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei‐cadru privind desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 Carta USAMVB. 

 

 

Conţinut 

Art. 1 (1) USAMVB va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum 

şi spaţii pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte. Pot fi identificate, la nevoie, spaţii suplimentare, necesare 

desfăşurării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de 

învăţământ. În acest sens universitatea va amenaja câte o cameră de izolare provizorie a celor identificaţi ca 

infectaţi‐posibil pe parcursul desfăşurarii activităţilor în spațiile din universitate, iar acestea vor fi stabilite la 

fiecare corp de cladire/mai multor corpuri de clădire ale universității. 

(2) Organizarea spaţiilor în care se desfăşoară activităţile didactice, cu o dispunere a locurilor ocupate (în măsura 

posibilului), astfel încât să se asigure distanţarea fizică de 1 metru între studenţi, precum şi între aceştia şi cadrul 

didactic. 

(3) Stabilirea circuitelor funcţionale; în funcţie de posibilităţi şi specificul locaţiei, intrarea studenţilor şi cadrelor 

didactice într‐un corp de clădire se va face pe o anumită zonă de acces, iar părăsirea acestuia se va face pe o 

altă zonă, astfel încât să se poată păstra un circuit care să permită evitarea la maximum a aglomerării mai 

multor persoane; 

(4) Se va impune limitarea acestor zonelor de recreere prin evitarea staţionării pe holuri recomandându‐se 

recreerea în spaţiile exterioare. 

(5) Se va stabili de către universitate numărul optim de personal auxiliar şi de îngrijire, cât şi a persoanelor care 

vor realiza triajul epidemiologic al studenţilor şi cadrelor didactice. 

(6) Se va estima necesarul de materiale utilizate pentru curaţenia zilnica a încăperilor, holurilor, grupurilor  

sanitare,  cât  şi  a  cantităţilor  de  soluţii  hidro‐alcoolice,  săpun,  prosoape  de  unică utilizare, dar şi a 

materialelor pentru dezinfecţia curentă şi terminală. 

(7) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru studenţi şi personal avându‐se în 

vedere asigurarea materialor din stocul de rezervă, cu mențiune expresă, faptul că intră şi în obligaţia studenţilor și 

a cadrelor didactice să aibă la dispozitie flacoane proprii de soluţii hidro‐alcoolice pentru decontaminarea mâinilor. 
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B. Planul de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2  

 

Art.2. (1) Activitățile didactice pentru programele de studii organizate în USAMVB, în anul universitar 

2020‐2021, se vor desfășura conform Anexei 1 a Procedurii de lucru privind măsurile de organizare a activității 

în cadrul USAMVB în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS‐CoV‐2, cu modificările și completările ulterioare adoptate în funcție de evoluția pandemiei. 

(2) Activitatea didactică în sistem on‐line se desfășoară conform planificării orare săptămânale utilizând 

instrumente și platforme dedicate din cadrul USAMVB. Platformele dezvoltate în cadrul USAMVB vor fi 

utilizate de către cadre didactice și studenți conform Ghidului de utilizare a platformei moodle. În cadrul 

USAMVB funcționează platforma on‐line https://usamvb.ro pentru toate programele de studii de învățământ cu 

frecvență de licență și master. Pentru învățământul cu frecvență redusă și la distanță sunt utilizate platformele 

on‐line: http://curs.agro‐bucuresti.ro; http://curs.horticultura‐bucuresti.ro; http://curs.fifim.ro. 

(3) Planificarea orară săptămânală va trebui să respecte următoarele condiționări: 

 Spațiile pentru desfășurarea activităților fizic trebuie să asigurare o distanțare fizică între studenți/ cursanți 

și între aceștia și cadrul didactic de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în 

care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă; 

 Evitarea schimbării sălii unde se desfășoară activități didactice și de cercetare de către studenții/ cursanții 

aceleiași formații de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activității). Se 

va avea în vedere inclusiv desfășurarea unor activități didactice în regim modular; 

 În situația în care încărcarea laboratoarelor nu permite accesul studenților cu respectarea distanței fizice de 

1 m, grupele se vor împărți în subgrupe, fiecare subgrupă urmând să efectueze, alternativ, lucrările de 

laborator în 

 regim fizic/online. De asemenea, se poate avea în vedere, modularizării desfășurării orelor, împărțirea 

lucrărilor de laborator în două, o oră pentru aspectele teoretice și o oră pentru efectuarea experimentelor; 

 În cazul în care studenții schimbă sala, va trebui prevăzut un interval de minimum 20‐60 de minute pentru 

aerisirea 

 și dezinfectarea sălii înainte de sosirea grupei/ subgrupei următoare. 

(4) Cadrele didactice pot utiliza pe lângă platformele dezvoltate de USAMVB și alte instrumente și platforme 

dedicate învățământului on‐line, utilizând conturile instituționale. Materialele care trebuie distribuite studenților, 

vor fi transmise de către cadrele didactice, prin intermediul platformei Moodle sau direct prin e‐mail, către 

grupele cărora li se adresează aceste materiale. De asemenea, se pot folosi, adițional, și următoarele căi de 

comunicare cu studenții: e‐mail; Skype, Zoom, Webex, Youtube, Google Classroom etc. 
 

Art.3. Măsuri generale pentru desfășurarea activităților didactice, fizic, în context pandemic: 

 Igienă riguroasă a mâinilor; 

 Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în universitate; 

 Purtarea măștii de protecție atât de către studenți/ cursanți, cât și de către întreg personalul 

USAMVB, pe toată perioada în care se află în interiorul instituției; 

 Limitarea contactului dintre studenții/ cursanții din formații de studiu diferite; 

 Evitarea schimbării sălii unde se desfășoară activități didactice și de cercetare de către studenții/ cursanții 

aceleiași formații de studiu pe parcursul unei zile (în măsura posibilului impus de specificul activității); 

http://curs.agro/
http://curs.horticultura/
http://curs.fifim.ro/
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 Asigurarea  unei  distanțări  fizice  între  studenți/  cursanți  și  între  aceștia  și  cadrul  didactic  de 

minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu 

este posibilă; 

 În vederea păstrării distanței fizice, fiecare student/ cursant își va păstra același loc pe tot parcursul 

prezenței în sală; 

 Informarea permanentă a personalului și studenților/ cursanților cu privire la măsurile de protecție 

împotriva infectării cu SARS‐CoV‐2; 

 Necesitatea izolării la domiciliu a studenților/ cursanților, respectiv a cadrelor didactice, în cazul apariției 

febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID‐19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a 

mirosului) la student/ cursant, respectiv cadru didactic sau la un membru al familiei, respectiv la un coleg 

din cadrul formației de studiu sau cadru didactic/ membru al personalului cu care acesta a interacționat 

fizic. 

Art.4. Sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a 

studenților va fi amenajată astfel încât să fie asigurată atât distanțarea fizică între studenți cât și condiții de 

siguranță epidemiologică, ceea ce implică următoarele: 

(1) Activitatea în sălile de curs/laborator: 

 Amplasare dispensere la intrare/ieșire în fiecare sală; 

 Eliminare mobilier sau montarea de panouri transparente; 

 Așezarea studenților fără a sta față în față; 

 Evitarea contactului între grupele din același an; 

 Marcarea fluxului în interiorul sălii de curs cu săgeți pe jos, pentru a se evita întâlnirea lor; 

 Aerisire sală de curs înainte cu 30 minute și în pauze câte 10 minute; 

 Afișarea la vedere a programului de dezinfectare al sălilor de curs; 

 Coșuri de gunoi dedicate aruncării de măști cu sac interior, capac și pedală; 

(2) Desfășurarea orelor de curs/laborator: 

 Purtarea permanentă a măștii de protecție de către profesori și studenți; 

 Evitarea mixtului de studenți din grupuri diferite; 

 Eșalonarea pe grupe orare; 

 Nu se vor consuma alimente în comun sau schimbul de obiecte de folosință personală ‐ telefon, tablete, 

instrumente de scris; 

(3)  Desfășurarea orelor de practică de specialitate: 

 Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți studenți/cursanți, vor fi 

prevăzute modalități de dezinfectare adaptate; 

 Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale; 

 Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare; 

 Atunci când grupe diferite de studenți/cursanți se succedă în laboratoare/spații de desfășurare a 

 practicii de specialitate, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a 

materialelor cu care studenții/cursanții intră în contact, după fiecare formație de studii; 

 Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 
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 La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele și 

echipamentele de lucru utilizate de studenți/cursanți; 

(4) Organizarea activităților sportive: 

 Se recomandă desfășurarea activităților sportive în spații deschise sau, în cazul în care acest lucru nu este 

posibil, după un program stabilit și monitorizat de către cadrul didactic; 

 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți studenții (sau manevrarea va fi 

efectuată doar de cadrul didactic), în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

 Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun 

efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri, situație în care 

purtarea măștii nu este indicată; 

 Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își 

atingă față, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 

 La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți studenții trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un 

dezinfectant pe bază de alcool; 

 Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții speciale și aerisirea sălii de sport după fiecare activitate 

didactică cu o formație de studiu. 

 

C. Planul de măsuri pentru desfășurarea activităților în Căminele și Cantina USAMVB, în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2 
 

Art.5. În USAMVB se impun următoarele măsuri de protecție care vizează activitățile desfășurate în căminele 

studențești, după cum urmează: 

 Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția corespunzătoare a tuturor spațiilor 

comune și de cazare; 

 Vor fi efectuate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective/comune; 

 Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, în funcție de numărul de studenți cazați; 

 Se vor atribui camere în regim de locuire de 2 (doi) studenți/cameră sau, dacă acest lucru nu este posibil, 

din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenților, camerele vor fi ocupate de  

studenți  din  aceeași  formație  de  studii  maxim  3  studenți/cameră,  pentru  a  limita  contactul 

studenților din formații de studii diferite; 

 Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de studenți, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 

1 m între paturi; 

 Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor 

fi furnizate studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente; 

  or fi limitate deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările; 

 Purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune; 

 Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală; 

 Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat; 

 Se va evita utilizarea de covoare/mochete; 

 Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod 

regulat camerele; 



 

 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 165 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

 Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate 

utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui spațiu; 

 Li se va recomanda studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în 

camera proprie; 

 Personalul  care  se  ocupă  de  pază/supraveghere  va  fi  instruit  cu  privire  la  regulile  specifice  de 

funcționare a căminului în perioada respectivă; 

 În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS‐CoV‐2, se va pune în aplicare protocolul de 

izolare și se va anunța DSP sau se va apela serviciul de urgență 112; 

 Nerespectarea măsurilor privind siguranța epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS‐COV‐2 de către studenții cazați duce la decazarea imediată; 

 Cazarea se va efectua după un program prestabilit, anunțat din timp, conform repartiției studenților pentru 

anii de studii planificați cu prezența fizică în săptămânile 1‐7. 

Art.6. În USAMVB se impun următoarele măsuri de protecție care vizează activitățile desfășurate în în Complex 

Agronomia, după cum urmează: 

 Acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, pe bază de precomandă; 

 Organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de 

persoane; 

 Respectarea măsurilor de distanțare fizică se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât și 

pentru intervalele de tranzit, circulație, distribuirea produselor alimentare etc.; 

 Gestionarea echipamentelor și obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) în condiții de 

igienă strictă. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosință; 

 Înainte și după fiecare masă studenților/cursanților li se va recomanda spălarea mâinilor și respectarea 

normelor de igienă; 

 Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenții se vor așeza la masă; 

 Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă; 

 Se va realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese. 

Art.7. Organizarea spațiilor de acces în universitate pentru asigurarea distanțării fizice: 

(1) Se vor stabili căi de acces separate de intrare și de ieșire din clădire. Organizarea circuitelor în interiorul 

universității se face prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee  prestabilite” de intrare, deplasare în 

interiorul universității și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între studenți/ vizitatori. 

Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). 

(2) Vor fi limitate întâlnirile între studenți din grupe/ serii/ ani diferiți, prin stabilirea unor zone de așteptare, 

înainte de intrarea în spații care au fost ocupate de alți studenți, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică. 

(3) La intrarea în clădiri și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare sală de seminar/ laborator vor fi așezate 

dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. 

(4) La intrarea în universitate și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare 

privind măsurile de igienă/protecție. 

(5) Ușile de acces în sălile în care se desfășoară activități didactice vor fi menținute deschise, dacă este posibil, 

pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz 

de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile sălilor în care se 

desfășoară activități didactice vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor studenților. 

Art.8. Măsuri de protecție la nivel individual: 
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(1) Toți studenți/cursanții, cadrele didactice și celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe 

mâini: 

 Imediat după intrarea în universitate și înainte de a intra în sala în care se desfășoară activități didactice 

pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în universitate; 

 Înainte și după masă; precum și înainte și după utilizarea toaletei; 

 Ori de câte ori este necesar. 

(2) Purtarea măștii de protecție 

 Este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții și de către întreg personalul universității a măștii de 

protecție în sălile în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezenta fizică 

a studenților/ cursanților în universitate, în spațiile secretariatului departamentului/decanatului/ rectoratului/ 

altor compartimente funcționale din cadrul universității, în timpul deplasării în universitate şi în timpul 

pauzelor dintre activitățile didactice (atunci când se află în interior); 

 Atunci când nu este asigurată distanța de minimum 1 metru între studenți/cursanți este obligatorie purtarea 

de către toți studenții/cursanții a măștii de protecție în timpul pauzelor în aer liber, precum și în spațiile 

aglomerate; 

 Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis. 
 

Art.9. (1) Cadrele didactice au obligația să anunțe personalul din cadrul cabinetului medical al universității sau 

responsabilul desemnat de către USAMVB în cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul orelor de curs 

simptomatologie  de  tip  respirator  (de  exemplu, tuse, febră, probleme  respiratorii) sau alte simptome de boală 

infecțioasă (vărsături, mialgii, stare generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, în vederea 

aplicării protocolului de izolare. 

(2) În prima zi a anului universitar şi cel puţin o dată pe săptămână studenţii/cursanţii care prezenți fizic în 

USAMVB vor fi instruiţi de către personalul desemnat în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a 

infectării cu SARS‐CoV‐2. 

(3) În universitate (în săli, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu 

următoarele tipuri de mesaje: 

 Spălaţi‐vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde, cu apă şi săpun; 

 Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane; 

 Purtaţi corect masca de protecţie. 

 Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate; 

 Acoperiţi‐vă gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se 

întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată; 

 Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind șervețele/lavete/produse biocide; 

 Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome, precum: febră, tuse sau dificultăți la respirație 

sau orice altă simptomatologie de boală; 

 Discutați cu profesorii dacă aveţi întrebări sau nelămuriri; 

 AŞA DA: 

• Spală‐te/dezinfectează‐te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască; 

• Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri; 

• Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare; 

• Ai grijă ca partea colorată a măştii să fie spre exterior; 
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• Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului; 

• Acoperă nasul, gura şi bărbia; 

• Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe laterale; 

• Evită să atingi masca; 

• Scoate masca apucând‐o de barete; 

• Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi; 

• După folosire, aruncă imediat masca, într‐un coş cu capac; 
• Spală‐te/dezinfectează‐te pe mâini după ce arunci masca. 

AŞA NU: 

• Nu folosi o mască ruptă sau umedă; 

• Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie; 

• Nu purta o mască prea largă; 

• Nu atinge partea din faţă a măştii; 

• Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii; 

• Nu‐ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane; 

• Nu refolosi masca; 

• Nu schimba masca cu altă persoană; 

 

4) Studentul are obligaţia de a anunţa USAMVB cu privire la absenţa sa dacă prezintă simptome specifice; a fost 

diagnosticat cu SARS‐CoV‐2; și/sau este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS‐CoV‐2 şi se află 

în carantină. 

Art.10. (1) Personalul didactic și studenții, care fac parte din grupele de vârstă cu risc și/ sau având afecțiuni 

cronice și/ sau dizabilități, vor putea efectua activitățile didactice exclusiv online, urmând ca facultățile să 

identifice soluții pentru asigurarea procesului educațional online pentru aceste categorii de persoane. Categoriile 

de persoane menționate anterior vor prezenta următoarele documente: cerere adresată conducerii universității, 

avizată de conducerea facultății; avizul medicului de a nu se prezenta fizic la activitățile  didactice.  

Solicitările vor fi depuse la secretariatul facultății, urmând ca facultățile să le transmită, centralizat, la registratura 

universității 

(2) Personalul cu risc de îmbolnăvire (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli 

cronice, persoane cu imunitate deficitară) va reveni în USAMVB cu avizul medicului de medicina muncii. 

(3) Studenţii/Cursanţii care fac parte dintr‐un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate 

severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, 

dizabilităţi, tratament imunosupresiv) vor reveni la  activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune 

prezenţa fizică în USAMVB cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant. Pentru aceştia, 

reprezentanţii USAMVB vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online/prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului sau în condiţii de siguranţă sporite. 

(4) Studenţii/Cursanţii cu boli cronice care au rezerve cu privire la reluarea activităţilor didactice pentru 

realizarea cărora se impune prezenţa fizică în USAMVB vor putea fi consiliați de medicii specialişti şi psihologii 

care îi au în îngrijire, în privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă. 

(5) Studenţii/Cursanţii care locuiesc la acelaşi domiciliu cu o persoană care face parte dintr‐un grup cu risc se 

pot, în mod normal, reîntoarce la USAMVB. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi 

individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS‐CoV‐2 pe care 

studentul/cursantul îl poate transmite şi celor de acasă, se poate recomanda de către medicul curant ca acel 

student/cursant, pentru o perioadă determinată, să nu se prezinte fizic la activităţile didactice pentru realizarea 

cărora se impune prezenţa fizică în USAMVB. Pentru cei care nu pot reveni la activităţile didactice, 

reprezentanţii USAMVB vor căuta să identifice soluţii pentru asigurarea procesului educaţional online. 
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(6) Studenţii/Cursanţii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea informaţiilor 

şi învăţarea regulilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 

Art.11. (1) Triajul epidemiologic al studenţilor/cursanţilor se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, 

respectiv OMS nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Triajul zilnic se efectuează de către studenţi/cursanţi acasă prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea 

propriei stări de sănătate, în urma căreia fiecare decide cu privire la propria participare la activităţile didactice 

pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate. Este important ca: 

 Studenţii/cursanţii să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce persoanele cu simptome nu trebuie să participe 

la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor  în 

universitate; 

 Întreaga comunitate academică să colaboreze în observarea studenţilor/cursanţilor, cadrelor didactice şi 

altor categorii de personal pentru a diminua riscurile de infectare. 

(3) Nu se vor prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor/cursanţilor în universitate în ziua respectivă: 

 Cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS‐CoV‐2 (tuse, 

 Dificultăţi în respiraţie – scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

 Cei confirmaţi cu infecţie cu SARS‐CoV‐2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

 Cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS‐CoV‐2, aflaţi în perioada de 

carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

(4) Studenţii se pot prezenta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a 

studenţilor în universitate în ziua respectivă: 

 Când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 

 Dacă sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID‐19 în cazul în care unul dintre  membrii 

familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator; 

 Cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală 

clară, ochi curgători/prurit). 

(5) În cazul în care studenţii/cursanţii prezintă în timpul activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune 

prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în universitate o stare febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu 

SARS‐CoV‐2, se aplică protocolul de izolare. 

(6) Revenirea în colectivitate a studenţilor/cursanţilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 

activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică în USAMVB se va realiza obligatoriu în 

baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul şi pe care studentul/cursantul o va preda 

secretariatului la prima activitate didactică. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical sau la 

nivelul persoanei desemnate de USAMVB. 

(7) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu 

potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la 

domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată pe responsabilul desemnat de conducerea 

universității. 
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D. Sustinerea examenelor curente în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2, în perioada de pandemie (anii I- V Medicina Veterinara; anii I- III 

CEPA și anul I Master) 

 

Art.12. (1). Indiferent de forma de examinare prevăzută în planul de învățământ (examen, colocviu, verificare pe 

parcurs) se va realiza o verificare unitară pentru toate disciplinele, care constă într-un test grilă univariantă, a câte 50 

de întrebări cu 5 variante de răspuns. Întrebările și răspunsurile vor fi autonome, fără a face referire la alte întrebări 

sau răspunsuri anterioare (vor face excepție disciplinele facultative și cele cu mai putin de 2 ore de curs). 

(2) Pentru fiecare disciplina vor fi elaborate cate 70 de întrebări cu răspunsurile aferente, care vor fi încărcate pe 

platforma USAMVB. 

(3) Timpul de răspuns pentru fiecare test va fi limitat. Grila va fi formulată astfel încât să ofere posibilitatea 

studentului de a răspunde în timpul acordat. 

(4) Cursul reprezintă 70% și lucrarile practice 30% din totalul întrebărilor, cu excepția disciplinelor a caror activitate 

la lucrările practice se va desfășura direct, unde întrebările din curs reprezintă 100%. 

(5) Pentru disciplinele cu forma de evaluare verificare pe parcurs este suficientă o singură verificare. 

(6) în sesiunea de examene tot anul va sustine examenul intr-o singura zi, în acelasi interval orar (la programele de 

studiu romana, engleza și franceza). 

(7) Programarea examenelor va fi realizata de secretariat sub coordonarea prodecanatului  didactic. 

(8) Disciplinele cu forma de verificare colocviu sau verificare pe parcurs vor finaliza evaluarea în ultima săptămână 

din semestru. 

(9) În cazul disciplinelor care au ca forme de evaluare: verificare pe parcurs, colocviu și proiect, evaluarile realizate 

pana la data prezentei proceduri vor constitui 50% din nota finala,  restul de 50% fiind reprezentat de grila de pe 

platforma. 

(10) În funcție de situatia epidemiologie și de reglementarile autoritatilor, Conducerea FMV va stabili modalitățile 

de refacere a absențelor, examenelor creditate și examenelor restante. 

(11) În anul afectat de evoluția pandemiei, se anuleaza modalitatea de examinare, modalitatea de calculare a notei și 

ponderea diferitelor activitati în nota finala, prevazute în fisele disciplinelor. 

 

E. Sustinerea examenelor curente în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2, în perioada de pandemie (anii VI Medicini Veterinari, IV CEPA și 

anul II Master)  

 

Art.13. (1) În funcție de situația epidemiologică și de reglementarile autorităților, Conducerea FMV elaborează un 

program clar de desfășurare a activităților didactice pentru anul 6 MV, anul 4 CEPA și anul II Master). 

(2) Indiferent de forma de examinare prevăzută în planul de Învățământ, se va realiza o verificare unitară pentru 

toate disciplinele, cu excepția disciplinelor aferente modulelor masterale și a disciplinelor care au mai puțin de 2 ore 

de curs.  

(3) În cazul disciplinelor care au ca forme de evaluare: verificare pe parcurs, colocviu și proiect, evaluările realizate 

până la data instituirii restricțiilor pandemice vor constitui 50% din nota finală, restul de 50% fiind reprezentat de 

grila de pe platforma educațională. 

(4) Evaluarea va consta din: test grilă univariantă, a câte 50 de întrebări cu 5 variante de răspuns, întrebările și 

răspunsurile vor fi autonome, fără a face referire la alte întrebări sau răspunsuri anterioare (vor face excepție 

disciplinele modulelor masterale, disciplinele facultative și cele cu mai putin de 2 ore de curs). 

(5) Timpul de răspuns va fi limitat pentru fiecare test. Grila va fi formulată astfel încât să ofere posibilitatea 

studentului de a răspunde în timpul acordat. 
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(6) Cursul reprezintă 70% și lucrările practice 30% din totalul întrebărilor sau, în funcție de disciplină, tot testul va 

conține întrebări din materia de curs sau de lucrări practice. 

(7) Pentru disciplinele care până în prezent nu au susținut nici o formă de verificare, este suficientă o singură 

verificare (test platformă). 

(8) În vederea finalizării colocviului de practică la anul 6 MV, comisiile de practică primesc de la tutorii desemnați 

datele referitoare la activitatea de practică din clinica pentru fiecare student și adeverință semnată privind realizarea 

lucrării de licență, cu propunerea de notă de la fiecare îndrumător științific. Președinții de comisii vor gestiona 

această activitate. 

(9) La CEPA, nota la practică va fi propusă de către îndrumatorul științific și transmisă sub semnătura comisiei de 

practică. 

(10) Pentru Master, evaluarea se va realiza pe baza de referate. 

(11) Se anulează modalitatea de examinare, modalitatea de calculare a notei și ponderea diferitelor activități în nota 

finală, prevăzute în fișele disciplinelor. 

 

F. Susținerea examenului de licență la programul de studiu Medicină Veterinară în limba română în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2, în perioada de 

pandemie 

 

Art.14. (1). În funcție de situatia epidemiologie și de reglementarile autoritatilor, Conducerea FMV elaborează un 

program clar de desfășurare a examenului de licență. 

(2) Inscrierea la examenul de licență se realizează prin cerere individuală transmisă prin mail la secretariatul 

facultății (secretariat@fmvb.ro), cu acordul îndrumătorului științific. Forma electronică a lucrării de licență se va 

transmite prin e-mail la comisia de licență (pe un e-mail dedicat). 

(3) Tematica pentru examenele de finalizare a studiilor este postată pe site-ul facultății. 

(4) Proba 1a - examen scris se va realiza online, cu menținerea modalității de sustinere a acestui examen (96 

întrebări grila univariantă, 12 discipline, 20% întrebări la prima vedere). Timp de evaluare 100 min. 

(5) Proba lb - examen  practic se va sustine prin examinare directa în 3 zile consecutive, în fiecare zi vor fi 

programati 1/3 din studenti, care prin tragere la sorti vor fi repartizati la una dintre cele 7 discipline. Pentru fiecare 

disciplina, comisia va realiza o programare individuala a studentilor la ore diferite. Examinarea fiecarui student va 

dura 30 min. Tragerea la sorti va fi realizata cu o zi inainte, cu respectarea principiului de transparenta. Se vor 

respecta toate masurile de distantare sociala. 

(6) Sustinerea lucrarii de licenta se va realiza online. Lucrarile de licenta legate vor fi predate comisiei în ziua 

sustinerii examenului practic (proba 1b). Restul precizarilor referitoare la desfasurarea examenului raman 

nemodificate, conform metodologiei. 

(7) Pe toata perioada desfasurarii examenelor de finalizare, membrii comisiilor vor fi în plen. 

(8) Eventualele contestatii vor fi transmise pe e-mail-ul secretariatului, la max 24 de ore de la afisarea rezultatelor, 

conform metodologiei. 

 

G. Susținerea examenului de licență la programul de studiu Medicină Veterinară în limba 

engleză/franceză în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu 

SARS‐COV‐2, în perioada de pandemie 

 

Art.15. (1) În funcție de situația epidemiologică și de reglementarile autoritatilor, Conducerea FMV elaborează un 

program clar de desfășurare a examenului de licență. 

(2) Proba 1a - examen scris se va realiza online, cu menținerea modalității de susținere a acestui examen (96 

întrebări grilă univariantă, 12 discipline, 20% întrebări la prima vedere). Timp de evaluare 100 minue. 
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(3) Proba lb - examen practic se poate susține direct pentru  studentii aflati în România, care atesta parcurgerea 

perioadei de izolare reglementată. Studentii care nu se afla în România vor fi examinați on-line pe platforma zoom 

în timp real, într-o locație (cabinete/ferme) cu care facultatea va încheia convenții de colaborare. 

(4) Susținerea lucrării de licență se va realiza online. Lucrările de licență vor fi predate comisiei în ziua susținerii 

examenului practic (proba lb) sau vor fi transmise prin poștă astfel încât să ajungă la comisie până la data susținerii 

examenului. Restul precizarilor referitoare la desfășurarea examenului ramân nemodificate, conform metodologiei. 

 

H. Susținerea examenului de diplomă la programul de studiu CEPA în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2, în perioada de pandemie 

 

Art.16. (1) În funcție de situația epidemiologică și de reglementarile autorităților, Conducerea FMV elaborează un 

program clar de desfășurare a examenului de diplomă. 

(2) Inscrierea la examenul de diplomă se realizează prin cerere individuală transmisă prin email la secretariatul 

Facultății de Medicină Veterinară (secretariat@fmvb.ro), cu acordul îndrumătorului științific. Forma electronică a 

lucrarii de diplomă se va transmite prin email la comisia de licență (pe un email dedicat). 

(3) Tematica pentru examenele de finalizare a studiilor este postată pe site-ul facultății. 

(4) Proba I - examen scris se va realiza online, cu menținerea modalității de susținere a acestui examen ca și în anul 

trecut. 

(5) Sustinerea lucrării de diplomă se va realiza online. Lucrarile de diploma vor fi trimise prin poștă astfel încât să 

ajungă la comisie până la data susținerii examenului. Restul precizarilor referitoare la desfasurarea examenului 

ramân nemodificate. 

(6) Pe toată perioada desfășurării examenelor de finalizare, membrii comisiilor vor fi în plen. 

(7) Eventualele contestații vor fi transmise pe e-mail-ul secretariatului la max 24 de ore de la afișarea rezultatelor. 

 

I. Susținerea lucrării de dizertație la Master în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2, în perioada de pandemie 

 

Art.17. (1) În funcție de situația epidemiologică și de reglementarile autoritatilor, Conducerea FMV elaborează un 

program clar de susținere a lucrării de disertație. 

(2) Sustinerea lucrarii de disertație se va realiza on-line. 

(3) Restul activităților vor fi gestionate conform metodologiei USAMVB de către Comisia de disertație. 

 

J. Relaționarea bibliotecii cu studenții din anii terminali în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirii cu SARS‐COV‐2, în vederea pregatirii pentru examenul de licenta în 

perioada de pandemie 

 

Art.18. (1) Tematica și bibliografia pentru examenul de licență al anului curent sunt transmise Bibliotecii Facultatii 

de Medicina Veterinara; 

(2) În cadrul bibliotecii sunt identificate titlurile/exemplarele publicațiilor cuprinse în bibliografia transmisă, 

existente în colecțiile din fondul resurselor de învățare pe suport hartie; 

(3) Echipa bibliotecii scanează din publicațiile regăsite, toate secțiunile/capitolele menționate în bibliografia 

transmisă, organizându-le astfel: fiecare disciplină are un folder individual în cadrul căruia se regăsesc fisiere format 

PDF care reprezintă secțiunile/capitolele corespunzătoare disciplinei din tematică; 

(4) Toate materialele infodocumentare astfel prelucrate și organizate, se transmit de către bibliotecă via e-mail 

studenților din anii terminali, utilizând aplicația www.wetransfer.com; 
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(5) Pentru consultarea altor publicații pe suport hârtie (lucrări de licență, cărti etc.) în vederea elaborării lucrării de 

licenta, studentii trimit titlurile necesare individual, via e-mail bibliotecii (adresa: bibliotecafmvb@usamv.ro) - 

biblioteca transmite solicitantului în cel mai scurt timp posibil cuprinsul acestor publicații pentru a fi selectate acele 

secțiuni imperios necesare care vor fi retransmise bibliotecii. În 24 de ore studentul primeste via e-mail, 

documentele în format PDF cu conținutul scanat din lucrările solicitate (număr maxim de pagini per lucrare = 30 - 

40, număr maxim de lucrări = 4); 

(6) Identificarea tuturor titlurilor publicațiilor neperiodice din fondul bibliotecii se regăsesc în înregistrările 

bibliografice organizate în catalogul online www.bibliotecafmvb.ro 

(7) Pentru titlurile din catalogul online care au și reprezentarea cuprinsului, studentii vor trimite bibliotecii direct 

selectia necesara studiului; 

(8) Studentii din ceilalti ani de studiu (altii decat anii terminali) pot de asemenea trimite individual via email 

bibliotecii, solicitarile lor privind consultarea unor materiale infodocumentare necesare studiului. Biblioteca va 

incerca sa răspundă și acestor solicitări în cel mai scurt timp posibil, în aceeași modalitate prezentată anterior; 

(9) Pentru consultarea resurselor electronice de învătare și cercetare, utilizatorii vor accesa conținutul acestora în 

secțiunile specificate pe site-ul bibliotecii: www.bibliotecafmvb.ro. 

(10) Pentru situația în care studenții au nevoie să consulte integral anumite exemplare din colecțiile bibliotecii, 

aceștia pot frecventa biblioteca pentru împrumutul la domiciliu și/sau consultarea materialelor la sala de lectură cu 

respectarea normelor prevăzute la Art  8 (1, 2) respectiv a mesajelor conținute de postere plasate la intrarea în 

bibliotecă și în incintele bibliotecii Art. 9 (3). 

(11) În spațiile bibliotecii se va respecta aplicarea cu strictețe a acțiunilor de curățenie, aerisire și dezinfecție 

conform cap. C, Art (5). Se va efectua dezinfecția zilnică atât a sălilor de lectură cât și a depozitelor de carte 

folosind aparate de sterilizare cu lămpi UV. 
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Anexa 9. 

Proceduri de laborator privind eliminarea substanțelor chimice periculoase la disciplina 

Inspecția și controlul alimentelor de origine animală 

 

 

ELIMINAREA DEȘEURILOR DE LABORATOR ÎN CANALIZAREA SANITARĂ 

 

Cerințe pentru eliminarea substanțelor chimice în canalizare 

 

1. INTRODUCERE 

 

Unele substanțe chimice sau soluții apoase care nu sunt definite ca deșeuri periculoase și care sunt fie 

săruri anorganice simple, fie materiale organice ușor digerabile de către microorganismele dintr-o instalație de 

tratare a apei, în general, pot fi eliminate în canalul de scurgere în cantități limitate și controlate. 

Deoarece orice material turnat într-un canal de scurgere se varsă în cele din urmă în instalația de tratare 

a apelor uzate a FMV București (facultate din cadrul USAMV București) și în cele din urmă în râul Dâmbovița, 

unul dintre cel mai mari afluenți ai râului Argeș, care se varsă în Dunăre și ulterior în Marea Neagră. Stația de 

epurare a apei adiacentă râului Dâmbovița se afla în comuna Glina, în partea de sud- est a Bucureștiului, 

fiind desemnată în Planul Urbanistic General. Compania Apa Nova operează Stația de Epurare a Apelor 

Uzate Glina în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor emisă de Administrația Națională „Apele Române” 

și tratează 

250.000.000 mc. Ape uzate anual, rezultat al apelor casnice, industriale și meteorice generat de cei 2,2 milioane 

de locuitori ai Municipiului București și ai zonelor limitrofe. Apele uzate în totalitatea lor sunt tratate 100% 

printr-un proces mecanic și 

60% și printr-un proces biologic.  Apa Nova curăță zilnic rețeaua de canalizare care transportă tone de 

deșeuri de toate tipurile, inclusiv măști și mănuși de protecție utilizate. Prin procesele tehnologice de 

epurare sunt eliminate anual din apele uzate orășenești peste 150.000 tone de deșeuri, astfel încât apele 

restituite emisarului natural, respectiv râul Dâmbovița, sunt convențional curate. Inexistența Stației de Epurare 

a Apelor Uzate Glina ar fi determinat regăsirea în totalitate a acestor cantități de deșeuri în     cursul     de     

apă"     (https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/apa-nova- finalizarea-statiei-epurare-apelor-uzate-glina-

unul-dintre-cele-ample-proiecte- ecologizare-dezvoltat-nivelul-europei-acest-moment-realiza-epurarea-integrala- 

apelor-uzate-deversate-19408600). 

Dincolo de cerințele legale, Universitatea noastră are și obligațiile etice de a proteja mediul 

înconjurător. 

Anumite criterii trebuie îndeplinite pentru ca materialele să fie turnate în siguranță în canalizarea 

publică, inclusiv toxicitate scăzută, solubilitate ridicată în apă și pH moderat. Numai cantități mici sunt permise 

în sistemul de canalizare în orice moment, iar substanțele chimice trebuie să fie degradabile prin tratarea 

apelor uzate (un proces biologic). Cantități mari, sau soluții stoc foarte concentrate, din aceste materiale ar trebui 

ambalate pentru preluare și eliminare prin intermediul unor servicii specializate, cu care Universitatea ar trebui să 

încheie un contract in acest sens. 

Doar  soluțiile  apoase  ale  substanțelor  chimice  pot  ajunge  în  canalul  de scurgere al laboratorului și 

cel orășenesc; formele solide trebuie să utilizeze alte căi de eliminare (gunoi normal sau preluare de către 

serviciile specializate). Ghidul de gestionare a deșeurilor FMV București ar trebui consultat pentru eliminarea 

http://www.profit.ro/povesti-cu-profit/energie/apa-nova-
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deșeurilor solide,  periculoase  și  a  altor deșeuri  speciale  care,  datorită identității,  naturii  sau 

caracteristicilor fizice ale acestora, nu pot fi eliminate în sistemul de canalizare sanitar municipal. 
 

Deși aceste îndrumări se adresează în mod specific laboratoarelor de predare și cercetare, se aplică și 

altor entități sau departamente care pot genera deșeuri lichide care necesită eliminare. 

 

2. RESPONSABILITĂȚI 

 

În cadrul laboratoarelor individuale, autorizarea pentru operațiuni specifice, delimitarea procedurilor de 

siguranță adecvate și instrucțiuni despre aceste proceduri este responsabilitatea investigatorului principal, a 

cadrelor didactice ale facultății  sau a departamentului academic. 

Este responsabilitatea fiecărui lucrător al laboratoarelor FMV București să se asigure că deșeurile 

chimice generate din activitățile lor sunt eliminate în mod corespunzător. Unele materiale pot fi introduse în 

siguranță în canalizarea sanitară, în timp ce eliminarea neaprobată poate provoca daune sănătății, mediului 

înconjurător sau funcționării sistemului de colectare a canalizării sau a instalației de epurare a apelor uzate. 

Substanțele chimice necorespunzătoare aruncate în canalul de scurgere pot fi, de asemenea, 

încorporate în nămolul format în tratarea apelor uzate, contaminându-le suficient pentru a le limita utilizarea 

ulterioară acolo unde altfel ar fi putut fi reciclate. 

După  ce  apa  uzată  tratată  părăsește  unitatea,  aceasta  curge  spre  râul Dâmbovița, o resursă majoră 

de apă recreativă și pitorească pentru această zonă. Administrarea acestei importante resurse naturale este 

responsabilitatea noastră colectivă. 

Lucrătorii de laborator și toți angajații FMV București ar trebui să consulte acest ghid înainte de a 

permite sau a întreprinde eliminarea oricărui produs chimic de laborator. Respectarea acestor îndrumări va fi 

evaluată în timpul inspecțiilor de laborator și instalații efectuate de către Biroul pentru Securitatea Muncii și 

Situații de Urgență (BSMSU) al USAMV București, așa cum este recomandat. 

 

3. LINII DIRECTOARE GENERALE PENTRU ELIMINAREA SUBSTANȚELOR PRIN INTERMEDIUL 

CANALIZĂRII 

 

Materialele  deversate  într-un  canal  de  scurgere  de  laborator  din  campus pătrund în sistemul de 

canalizare sanitară București, unde este amestecat cu apa de canalizare și alte ape uzate de la gospodăriile și 

întreprinderile din zonă și se deversează la instalația de tratare a apelor uzate Glina. Acolo, în instalația de tratare 

a deșeurilor, apele reziduale sunt supuse degradării bacteriene. Substanțele chimice nedegradabile, cum ar fi 

metalele, sunt adsorbite în nămol sau potențial deversate în apele de suprafață. Liniile directoare privind 

eliminarea prin canalizare, descrise mai jos, trebuie respectate pentru a preveni apariția unor concentrații toxice 

de metale sau compuși organici care să ajungă la apele de suprafață, să se acumuleze în nămol sau să perturbe 

procesul de tratare a apelor uzate. 

Ce poate fi eliminat? 

În general, materialele adecvate pentru eliminarea la canal în cantități limitate trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii fizice și chimice: 

   Sunt lichide și ușor solubile în apă (cel puțin 3% solubile) 

 Ușor biodegradabile sau pot fi ușor supuse tratamentului prin procesul de tratare a apelor uzate 

   Sunt soluții de sare simple, cu substanțe anorganice de toxicitate redusă 

 Sunt  substanțe  organice  diluate,  cu  toxicitate  acvatică  scăzută  și  concentrație scăzută 

   Au un pH cuprins între 5.5 și 9.0 



 

 

 

 

 

 

USAMV 

Bucuresti 
Manualul de biosecuritate 

Cod: POS-BS-FMV 

Editia: 3/ 

Revizia: 0/00 

Nr. exemplar: 

Pagina: 175 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA  DE  ŞTIINŢE  AGRONOMICE  ŞI  MEDICINĂ  

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  VETERINARĂ 

Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Tel.: + + 4021 318 0469;  Fax:+ + 40 21 318 0498 

www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro 

 

 

 

Substanțele chimice care pot fi aruncate în siguranță pe canalul de scurgere includ compuși biologici și 

constituenți celulari precum proteine, acizi nucleici, carbohidrați, zaharuri, aminoacizi, substanțe nutritive, 

surfactanți și mulți intermediari metabolici. Alți compuși includ combinații de săruri solubile de ioni cu 

toxicitate scăzută și soluții   apoase   diluate   (mai   puțin   de   10%)   cu   substanțe   chimice   organice 

biodegradabile cu greutate moleculară mică, cum ar fi alcooli, aldehide, cetone, amine, eteri, nitrili, esteri și 

nitroalcani. Se vor deversa prin canalul de scurgere numai acele materiale găsite în lista de siguranță care 

urmează. Compușii care nu sunt enumerați nu sunt potriviți pentru eliminarea prin rețeaua canalizare, cu 

excepția cazului în care sunt aprobați în mod specific de către USAMV, BSMSU. 

Unde poate avea loc eliminarea? 

Eliminarea prin canalul de scurgere trebuie utilizată numai atunci când canalul de scurgere duce către un sistem 

de canalizare sanitar *1 care, în cele din urmă, merge la stația de tratare a apelor uzate. Sistemele de scurgere 

pentru apa pluvială curg direct în apele de suprafață și nu ar trebui niciodată să fie utilizate pentru eliminarea 

substanțelor chimice. Canalele de scurgere din podea pot curge către canalizarea de ploaie și, de asemenea, nu 

trebuie utilizate niciodată pentru eliminare. 

Chiuvetele  de  laborator  ar  trebui  să  fie  utilizate  pentru  eliminarea  substanțelor chimice  aflate  pe  lista  

sigură,  așa  cum  este  discutat  mai  jos,  și  trebuie  urmate proceduri adecvate pentru descărcarea deșeurilor în 

canalul de scurgere. 

Cât de mult se poate deversa? 

Cantitățile de deșeuri chimice pentru eliminarea prin sistemul de canalizare ar trebui să fie limitate în general 

la câteva sute de grame sau mililitri sau mai puțin pe zi. Cantitățile mai mari ar trebui să aibă aprobarea 

prealabilă din partea BSMSU. Materialele enumerate ca sigure pentru eliminarea prin intermediul canalizării în 

acest document sunt aprobate pentru eliminare în cantități de până la 100 grame sau 100 mililitri per deversare. 

Eliminarea ar trebui să fie urmată de spălare la chiuvetă cu exces de apă în cantitate de cel puțin 100 de ori 

mai mare. (Asta înseamnă că pentru 100 ml de substanță chimică  aruncată,  lăsați  apa  sa  curgă  timp  de  

aproximativ  două  minute  la  debit maxim.) 

Notă: Acizii sulfuric, clorhidric, acetic și fosforic pot fi deversați în cantități mai mari, deoarece trebuie 

neutralizați la un pH cuprins între 5.5 și 9.0 înainte ca aceștia să poată fi drenați la canalizarea sanitară (a se 

vedea apendicele A). 

Probleme de siguranță? 

Înțelegeți pericolele și toxicitatea materialelor cu care lucrați consultând fișele cu date de securitate (disponibile 

la fiecare loc de muncă al departamentului, pe Internet sau prin  BSMSU).  Mai  întâi,  verificați  dacă  substanța  

chimică  sau  soluția  poate  fi aruncată la canalizarea sanitară în conformitate cu aceste cerințe și instrucțiuni. În 

timpul procesului de eliminare, acționați încet pentru a evita stropirea și purtați echipamentul de protecție 

adecvat (haina de laborator, ochelari, mască, mănuși). Consultați Planul BSMSU pentru proceduri adecvate de 

manipulare a produselor chimice. Produsele chimice care nu sunt adecvate pentru eliminarea prin canalizare 

trebuie colectate ca deșeuri periculoase, speciale sau solide. Aceste proceduri sunt prevăzute în Ghidul de 

gestionare a deșeurilor BSMSU. 
 

4.  PRODUSE  CHIMICE  CARE  NU  SUNT  SIGURE  PENTRU  ELIMINAREA PRIN CANALIZARE 

 

Următoarele   tipuri   de   materiale   sunt   interzise   de   la eliminarea prin canalul de scurgere: 

 
1 *Canalizarea sanitară este sistemul de chiuvete, toalete, canalizări și conducte asociate care trimit apa uzată la 

o stație de epurare unde este tratată biologic și chimic înainte de evacuarea  în  mediu.  În  nici  un  caz,  

deșeurile  chimice nu  trebuie  evacuate  în sistemele de canalizare pentru apele pluviale. 
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 Cenușă,  zgură,  nisip,  noroi,  paie,  așchii,  metal,  sticlă,  cârpe,  pene,  gudron, materiale plastice, lemn, 

gunoi de grajd, păr și carne, măruntaiele, reziduuri de vopsea, substanțe solide sau vâscoase capabile să 

provoace obstrucția fluxului de canalizare. 

   Ulei, grăsimi, petrol sau alte substanțe chimice insolubile în apă 

 Materiale care nu sunt biodegradabile sau ar trece prin stația de epurare în râul Dâmbovița și ar fi toxice 

pentru organismele acvatice sau se pot acumula în sedimente. 

 Materiale care ar putea interfera cu procesele biologice de tratare a apelor uzate sau  ar  contamina  

eliminarea  sau  ar  face  refolosirea  nămolului  prin  metode normale dificilă sau imposibilă. 

 Toți compușii care ar putea duce la prezența gazelor sau vaporilor toxici într-o cantitate care poate 

provoca probleme acute de sănătate și siguranță a lucrătorilor 

   Substanțe infecțioase 

   Deșeuri periculoase - deșeuri periculoase listate sau caracteristice 

 Unele  tipuri  generale  de  substanțe  chimice  care  nu  sunt  adecvate  pentru eliminarea la canal (cu 

excepția cazului în care se permite altfel în acest ghid) includ: 

         Hidrocarburi halogenate (depășind concentrațiile din tabelele de mai jos); 

  Compuși nitro (compuși organici care conțin una sau mai multe grupări nitro funcționale (-NO2) și 

sunt adesea explozivi; 
         mercaptani (tioli); 

         Inflamabile (ne-miscibile în apă) sau la concentrații de îngrijorare; 

         Explozivi precum azide și peroxizi; 

         Polimeri solubili în apă care ar putea forma geluri în sistemul de canalizare; 

         Materiale reactive la apă; 

         Produse chimice mirositoare; 

         Substanțe chimice toxice, cum ar fi agenții cancerigeni, mutageni, teratogeni; 

         nanomateriale 

       Substanțe care fierb sub 50°C (122°F); 

  Substanțe solide sau vâscoase în cantități care vor determina obstrucția fluxului în sistemul de canalizare; 

 Solvenți inflamabili și combustibili (puncte de aprindere mai mici de 140°F) (cu excepția cazului în care 

sunt diluați suficient în apă ca parte a procesului de laborator astfel încât soluția să aibă un punct de 

aprindere rezidual mai mare de 140°F); 

   Deversări cu un pH sub 5.5 sau mai mare de 9.0; 

   Amestecuri care au o componentă care nu se regăsește pe Lista de siguranță; 

 Orice  deversare  care  ar  cauza  încălcarea  limitelor  numerice  sau  de  calitate impuse de Ordonanțele 

de pre-tratare generală sau industrială ale apelor uzate impuse de Orașul București; 

 Compuși mirositori sau substanțe chimice organice volatile care pot scăpa din sistemul de canalizare 

provocând mirosuri neplăcute (cum ar fi mercaptanii sau tiolii); 

 Orice  deșeuri  care  ar  putea  conferi  culoare  care nu  poate  fi  îndepărtată prin procesul de tratament - 

adică, deșeuri de vopsele; 
 

 Ionii metalici și sărurile metalelor grele în soluții sau suspensii în concentrații care depășesc 

următoarele: 
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Element Concentrație (mg/L) 
Arsenic 0,20 

Bariu 2.0 

Bor 5.0 

Cadmiu 0,2 

Crom 2.0 

Cupru 2.0 

Cianură 1.0 

Plumb 2.0 

Mangan 1.0 

Mercur 0,01 

Nichel 2.0 

Seleniu 0,02 

Argintiu 2.5 

Zinc 4.0 

 
 

Compuși organici în soluții sau suspensii în concentrații care depășesc următoarele: 
Element                                                                                        Concentrația (mg/ L) 
Benzen                                                                                                       0.5 (EPA) 
Tetraclorură de carbon                                                                              0.5 (EPA) 

Monoclorbenzen                                                                                     100 (EPA) 

Cloroform                                                                                                  100 (EPA) 

Crezol (sau total de o-, m- și p-crezol)                                                     200 (EPA) 

1, 4-diclorobenzen                                                                                    7.5 (EPA) 

1, 2-dicloretan                                                                                           0.5 (EPA) 
1,1 -Dicloretilenă                                                                                      0.7 (EPA) 

2,4-Dinitrotoluen                                                                                       0.13 (EPA) 

Hexaclorobenzen                                                                                      0.013 (EPA) 

Hexaclorobutadienă                                                                                  0.5 (EPA) 

Hexacloretan                                                                                             3.0 (EPA)  

Metil etil cetonă                                                                                        200 (EPA) 

Nitrobenzen                                                                                               2.0 (EPA) 

Pentaclorofenol                                                                                         100 (EPA) 

Piridină                                                                                                      5.0 (EPA) 

Tetracloretilenă                                                                                         0,7 (EPA)  

Toxaphene                                                                                                 0,5 (EPA) 

Tricloretilenă                                                                                             0,5 (EPA) 
2,4,5-triclorofenol                                                                                     400 (EPA) 

2,4,6-triclorofenol                                                                                     2.0 (EPA) 
Clorură de vinil                                                                                         0.2 (EPA) 

 

Deșeuri organice care ar face ca deversarea să depășească o concentrație de substanțe organice toxice totale 

(OTT) de 2.13 mg /L. 

Deșeuri biologice care depășesc următoarele: 
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 Orice deversare de grăsimi, uleiuri sau grăsimi de origine animală sau vegetală care depășește 

200 mg /L. 

Orice material care nu se găsește pe lista sigură prezentată în secțiunea 5.0 de mai jos trebuie aprobat 

de biroul BSMSU pentru eliminarea prin sistemul de canalizare. 

Verificați la biroul BSMSU dacă nu sunteți sigur cu privire la eliminarea prin intermediul canalizării în cazul 

unui anumit material. Este posibil să fie disponibile, de asemenea, instrucțiuni de neutralizare în laborator 

pentru unele materiale. 
 

5.0  PRODUSE  CHIMICE  SIGURE  PENTRU  ELIMINAREA  PRIN  REȚEAUA PUBLICĂ DE 

CANALIZARE 

 

Când deversați deșeurile în canalizarea sanitară, trebuie să: 

 Nu  aruncați  niciodată  nimic  care  ar  putea  duce  la  o  canalizare  pluvială  de suprafață, mai degrabă 

decât la o canalizare sanitară. 

   Folosiți o chiuvetă care nu are antecedente de înfundare sau debordare. 

   Utilizați o chiuvetă în laborator, de preferință într-o hotă de fum. 

 Se spală cu un exces de apă de cel puțin 10-20 ori după eliminarea la canal, pentru a clăti bine 

chiuveta și capcana chiuvetei și pentru a neutraliza sau inactiva complet deșeurile pentru evacuare. 

 Limitați cantitățile descărcate la 100 de grame de substanță dizolvată pe laborator pe zi. 

   Purtați mănuși, protecție pentru ochi, mască și un halat de laborator. 

   Inactivați materialele biologice (de exemplu, autoclavă sau tratare cu înălbitor) 

înainte de a fi eliberate în canalizare. 

Substanțe anorganice 

Soluțiile diluate de săruri anorganice în care atât cationul cât și anionul sunt cele enumerate mai jos sunt potrivite 

pentru eliminarea prin intermediul canalizării. Materialele enumerate sunt considerate a avea o toxicitate relativ 

scăzută. 

Compușii  oricăruia  dintre  acești  ioni  care  sunt  puternic  acizi  sau  bazici  trebuie neutralizați înainte de 

eliminarea la canal (a se vedea anexa A). 
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 Acizii minerali și bazele trebuie neutralizate într-un interval de pH 5.5-9.0 înainte de eliminare - consultați 

procedurile recomandate în anexa A. 

Substanțe organice 

Substanțele enumerate mai jos, în cantități de până la aproximativ 100g sau 100 ml la un moment dat, sunt 

adecvate pentru eliminarea pe canalul de scurgere în timp ce se spală cu exces de apă. Aceste substanțe sunt 

solubile până la cel puțin 3%, prezintă pericole de toxicitate scăzută și sunt ușor biodegradabile. 

 

Alcooli 

Alcanoli cu 4 sau mai puțini atomi de carbon: 

   metanol 

   etanol 

   propanol și izomeri 

   butanol și 

   izomeri 

Alcanedioli cu 7 sau mai puțini atomi de carbon 

   etilen glicol 

   propilen glicol 

   glicol butilic 

   butandiol + izomeri 

   pentilen glicol 

   pentanediol + izomeri 

   hexilenglicol 

   hexanediol +izomeri 

   heptametilen glicol 

   heptandiol + izomeri 

Alcoxialcanoli cu 6 sau mai puțini atomi de carbon: 

   metoxietanol 

   etoxietanol 

   butoxietanol 

   2-metoxietoxietanol 

   n-C4H9OCH2CH2OCH2CH2OH (2 (2-butoxietoxi) etanol) 

Aldehide 

Aldehide alifatice cu 4 sau mai puțini atomi de carbon: 

   formaldehidă (soluție apoasă de 10% sau mai puțin) 

   propanal (propionaldehidă) 

   butanal (butiraldehidă) 

   izobutiraldehidă 

Amide 

R-CO-NH2 și R-CO-NH-R cu 4 sau mai puțini atomi de carbon și R-CO-N-R2 cu 10 sau mai puțini atomi de 

carbon: 

   formamidă 

   N-metil formamidă 

   N, N-dietil formamidă 

   N, N-dimetil formamidă 

   N-etil formamidă 
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   acetamidă 

   N-metil acetamidă 

   N, N-dimetil acetamidă 

   N-etil acetamidă 

   Propionamidă 

   N-metil propionamidă 

   N, N-dimetil propionamidă 

   butiramidă 

   izobutiramidă 

Amine 

Amine alifatice cu 6 sau mai puțini atomi de carbon*: 

   metilamină 

   etilamină 

   trimetilamină 

   N-etil metilamină 

   N-metil propilamină 

   dimetil propilamină 

   izopropilamină 

   1-etil propilamină 

   butilamină 

   metil butilamină 

   N-etil butilamină 

   izobutilamină 

   amilamină 

   hexilamină 

Diamine alifatice cu 6 sau mai puțini atomi de carbon: 

   1,2- sau 1,3-propanediamină (1,2- sau 1,3-diaminopropan) 

* Aminele cu miros dezagreabil, cum ar fi dimetilamina și 1,4-butanediamina, ar trebui neutralizate, iar 

soluțiile de sare rezultate ar trebui aruncate la chiuvetă după ce au fost amestecate cu cel puțin 100 de volume 

de apă pentru a se asigura complet neutralizarea și inactivarea. Limita de eliminare este de 100 ml de substanță 

activă.  

Acizi carboxilici 

Acizi alcanoici cu 5 sau mai puțini atomi de carbon: * 

   acid formic 

   acid acetic 

   acidul propionic 

   acid butiric 

   acid izobutiric 

   acid valerianic 

   acid izovalerianic 

Acizi alcanedioici cu 5 sau mai puțini atomi de carbon: 

   acid oxalic (acid 1,2-etandioic) 

   acid malonic (acid 1,3-propanedioic) 

   acid succinic (acid 1,4-butanedioic) 

   acid glutaric (acid 1,5-pentanedioic) 

Acizi hidroxialcanoici cu 5 sau mai puțini atomi de carbon: 
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   acid lactic (acid 2- hidroxipropanoic) 

   Acid 3-hidroxibutiric 

   Acid 2-hidroxi izobutiric 

Acizi aminoalcanoici cu 6 sau mai puțini atomi de carbon și amoniu, săruri de sodiu și potasiu ale acestor acizi. 

Aminoacizi și sărurile de amoniu, sodiu și potasiu ale acestor acizi. 

* Acizii organici cu miros neplăcut, cum ar fi acizii butiric și valerianic, ar trebui neutralizați și soluțiile 

de sare rezultate care urmează a fi aruncate la canalul de scurgere, amestecate cu cel puțin 100 de volume 

de apă pentru a se asigura complet neutralizarea și dezactivarea lor. Limita de eliminare este de 100 ml de 

substanță activă. 

Esteri 

Esteri cu 4 sau mai puțini atomi de carbon: 

   formiat de metil 

   formiat de etil 

   formiat de izopropil 

   formiat de propil 
 

   acetat de metil 

   acetat etilic 

   propionat de metil 

   Acetat de izopropil 

Cetone 

Cetone cu 4 sau mai puțini atomi de carbon: 

   acetonă 

   metil etil cetonă (butanonă) 

   metil izopropil cetonă (3-metil butanonă) 

Acizii sulfonici și sărurile de amoniu, sodiu și potasiu ale acestor acizi: 

   acid metan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   acid etan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-propan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-butan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-pentan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-hexan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-heptan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-octan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-decan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-dodecan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-tetradecan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

   Acid 1-hexadecan sulfonic, sare de sodiu sau potasiu 

Notă: Înainte de a deversa oricare dintre aceste substanțe în canalizare asigurați-vă că toate   celelalte   criterii   

de   eliminare   generice   precum    limitele   pH-ului   și inflamabilitatea sunt îndeplinite. 

 

6.0 MATERIALE RADIOACTIVE 

 

Materialele radioactive nu pot fi eliminate. 
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NEUTRALIZAREA ACIZILOR ȘI BAZELOR UTILIZATE 

 

Acizii minerali folosiți, acizii grași saturați și bazele (hidroxizi) cuprind o mare parte din substanțele chimice 

nedorite generate sau depozitate în laboratoarele din campus sau în activitățile de întreținere a utilităților. Ca parte 

a procedurilor periodice de laborator, laboratoarele din campus trebuie să neutralizeze acizii anorganici uzați, 

acidul acetic, acizii grași saturați și bazele (hidroxizi) care nu conțin contaminanți metalici sau organici. Aceste 

substanțe chimice vor fi gestionate într-o „unitate de neutralizare elementară” și, prin urmare, nu sunt considerate 

o parte a fluxului de deșeuri periculoase pentru campus. O "unitate de neutralizare elementară" este un recipient 

utilizat pentru neutralizarea deșeurilor corozive. 

Neutralizarea este o procedură relativ simplă care se realizează cel mai bine de către și în laboratorul, care 

folosește în mod regulat acizi anorganici, acid acetic, acizi grași saturați și baze (hidroxizi). Laboratorul care 

generează corozivi folosiți are, de obicei, facilitățile și expertiza pentru a le neutraliza și, prin urmare, va fi 

responsabil pentru acest lucru. Următoarele proceduri (a se vedea A - D) descriu tehnica adecvată de neutralizare 

a acizilor anorganici uzați, acid acetic, acizi grași saturați și baze (hidroxizi) ca parte a procedurilor frecvente 

de laborator. La sfârșitul acestei anexe sunt listele corozivilor care trebuie gestionați în interior de către 

laboratoarele din campus. Deșeurile corozive apoase NU trebuie să conțină sulfuri, cianuri, metale sau alte 

materiale care pot degaja vapori periculoși la reacția cu acidul sau baza. 

 
 

NU utilizați aceste proceduri pentru: 

- ACIZI ANORGANICI CARE CONȚIN METALE GRELE (de exemplu, standarde de absorbție atomică, 

arsenic, cadmiu, crom, plumb, mercur, nichel, seleniu, argint, taliu. Soluțiile care conțin sodiu, potasiu, magneziu, 

fier pot fi neutralizate atâta timp cât anionul este de asemenea, nepericulos.) 

- ESTERI DE ACIZI ANORGANICI 

- ACID CROMIC 

- ACID PERCLORIC 

- ACID HIDROFLORIC 

- ACIZI ORGANICI (CU EXCEPȚIA ACIDULUI ACETIC ȘI ACIZILOR GRAȘI SATURAȚI) 

- CANTITĂȚI MARI DE ACID NITRIC 

 

A. Echipament necesar pentru a neutraliza acizi și baze 

1. Carbonat de sodiu, bicarbonat de sodiu sau bază anorganică diluată (hidroxid) pentru neutralizarea unui 

acid sau un acid anorganic diluat pentru neutralizarea unei baze. 

2. Găleată din polietilenă - dimensiune de 5 sau 10 L, după preferințele personale. 

3. Echipament de protecție (ochelari, șorț, mănuși, mască). 

4. Pahare de 500 ml. 

5. Benzi indicatoare de pH sau altă metodă de testare a pH-ului. 

 

B. Echipament individual de protecție 

Citiți Fișa tehnică de siguranță cu proprietățile substanțelor pentru informații detaliate. Apelați biroul BSMSU 

dacă nu este disponibilă fișa. Protecția personală recomandată MINIM, necesară la efectuarea procedurii de 

neutralizare este: 

Ventilație: Lucrați sub o hotă 
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Mănuși:  Folosiți  neopren,  cauciuc  natural,  cauciuc  izobutenă-izopren,  polietilenă, nitril butadienă sau clorură 

de polivinil, în funcție de informațiile din fișa tehnică. Îmbrăcăminte de  protecție:  șorț  (este  preferat  

cauciucul),  halat  de  laborator  (sau costumul de protecție sau salopetă) și pantofi cu vârful închis. 

Protecția ochilor: Ochelari de protecție împotriva stropirii sau a prafului ȘI masca de protecție. 

Mâinile trebuie spălate întotdeauna după ce ați lucrat cu substanțe chimice. În zonă se află  o  stație  de  spălare  a  

ochilor  și  o  chiuvetă.  Toți  angajații  trebuie  să  știe  să localizeze aceste instalații de urgență înainte de a 

începe să lucreze. 

ATENȚIE, REȚINEȚI: CĂLDURA EXTREMĂ POATE FI PRODUSĂ ÎN TIMPUL ACEASTEI PROCEDURI 

DE NEUTRALIZARE EXCEPTÂND CAZUL CÂND ESTE FĂCUTĂ FOARTE LENT ȘI SUBSTANȚA 

ESTE BINE DILUATĂ. MONITORIZAȚI ATENT INTENSITATEA CĂLDURII PRODUSE PRIN 

UTILIZAREA UNUI TERMOMETRU SAU ATINGEREA EXTERIORULI RECIPIENTULUI DE 

NEUTRALIZARE. FOLOSIȚI BAIE DE GHEAȚĂ, DACĂ ACEST LUCRU ESTE NECESAR. 

 

C. Procedura de neutralizare a acizilor 

1. Faceți o soluție saturată de carbonat de sodiu într-un pahar sau utilizați o bază anorganică diluată cu apă 

(raport 1:10) - puneți deoparte. 

2. Puneți apă de la robinet într-o găleată din polietilenă de 5 sau 10 L. 

3. Diluați acidul cel puțin 1:10 (1 parte acid până la 9 părți apă) turnând încet și amestecând acidul în apă 

 

4. Adăugați încet carbonat de sodiu sau altă soluție bazică în acidul diluat cu agitare sau păstrați acid diluat 

pentru a neutraliza bazele așa cum este descris mai jos. 

5. Monitorizați pH-ul cu un pH-metru, benzi indicatoare de pH sau altă metodă de testare a pH-ului. 

6. Când pH-ul este între 6 și 9, aruncați amestecul într-un canal de scurgere urmat de adaosul unui exces de apă. 

Un pH apropiat de 7 este preferat pentru a reduce posibilitatea deteriorării instalației. 

O SUGESTIE FOLOSITOARE: Când neutralizați un acid, pH-ul poate fi testat rapid prin următoarea metodă. 

Faceți o soluție saturată de bicarbonat de sodiu în apă. O cantitate mică de soluție de bicarbonat de sodiu 

turnată în acid va face un zgomot "fâs", care este o eliberare de dioxid de carbon. Deoarece dioxidul de carbon 

se formează în urma acestor proceduri, asigurați-vă că este disponibilă o ventilație adecvată. Acest fâsâit va 

indica faptul că soluția este încă acidă și are nevoie de mai multă bază pentru a fi adăugată. Agitați întotdeauna 

amestecul și efectuați o verificare finală a pH-ului înainte de a turna acidul neutralizat pe canal. 

 

D. Neutralizarea bazelor 

1. Puneți apă de la robinet într-o găleată din polietilenă de 5 sau 10 L. 

2. Diluați deșeurile alcaline cel puțin 1:10 (1 parte alcalin până la 9 părți apă) turnând încet și agitând baza în 

apă. 

3. Neutralizați soluția alcalină diluată cu un acid anorganic diluat anterior. 

4. Monitorizați pH-ul cu pH-metru, benzi indicatoare de pH sau altă metodă de testare a pH-ului. 

5. Când pH-ul este între 6 și 9, aruncați amestecul de reactivi într-un canal de scurgere urmat fiind  de apă în 

exces.  Un  pH apropiat  de 7  este preferat  pentru  a reduce posibilitatea deteriorării instalației. 

NOTĂ: Pentru acizi și baze concentrate, neutralizarea trebuie făcută încet și cu agitare puternică. Dacă aveți 

întrebări sau dacă ezitați să încercați această procedură cu orice deșeuri acide sau alcaline uzate, vă rugăm să vă 

adresați investigatorului principal, managerului de laborator sau responsabilului departamentului. Timpul 

recomandat pentru procedura de neutralizare este când debitul apelor uzate este la un nivel de vârf, de ex., 9:00 

a.m. 


