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Notificare de la Ministerul Sănătății în scopul 

Informării Publicului 

Procedura privind Scurtarea Perioadei de Izolare la domiciliu 

 

Conform instrucțiunii Ministrului Sănătății, d-ul Yuli Edelstein, și după lucrul prestat de 

cartierul general condus de către directorul general al Ministerului Sănătății, precum 

și conform recomandărilor profesioniștilor Ministerului, în vederea ușurării situației 

publicului aflat în izolare la domiciliu  -  a fost publicată o procedură privind scurtarea 

perioadei de izolare, care va intra în vigoare începând de azi la miezul nopții.  

 

Detaliile acestei Proceduri: 

 

1. O persoană aflată în izolare în urma expunerii unui bolnav dovedit sau 

în urma întoarcerii din străinătate, va putea să-și termine perioada de 

izolare la domiciliu în termen de 12 zile, și aceasta în următoarele 

condiții: 

a. Aceasta va fi înregistrată în baza de date a Ministerului Sănătății, în 

formularul online sau prin centrul de apel telefonic al Ministerului 

Sănătății.  

b. Aceasta va efectua un prim test PCR pentru corona cât mai repede 

posibil după intrarea sa în izolare. 

c. Aceasta va efectua cel de al doilea test PCR pentru corona începând 

din cea de a 10-ea zi după ultimul contact cu un bolnav sau intrarea 

în Israel, și minimum la 24 de ore după efectuarea primului test.  

2. Dacă rezultatele ambelor teste vor fi negative, o aprobare va fi trimisă 

persoanei astfel izolate (prin mesaj SMS sau printr-o convorbire 

telefonică), și aceasta va fi îndreptățită să iasă din izolare la 12 zile după 

ultimul contact  cu bolnavul sau întoarcerea din străinătate.  



 

 

3. Testele trebuie efectuate în punctele drive-in, sau în punctele speciale 

destinate persoanelor astfel izolate.  

4. Dacă la pacientul astfel izolat apar simptome pe întreaga durată a 

izolării, izolarea nu trebuie scurtată, și el trebuie să fie testat din nou.  

Procedura se va aplica de asemeni retroactiv celor care se află azi în izolare. 

 

Formularul de raportare privind izolarea la domiciliu a celor care se întorc din 

străinătate 

 

Formularul de raportare privind izolarea la domiciliu după un contact cu un bolnav 

 


