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ASPECTE LEGALE 
 

 

 

 

TRIAJULUI EPIDEMIOLOGIC- BAZA 

LEGALĂ 

Verificarea temperaturii corporale, în cadrul 

triajului epidemiologic este o măsură legală 

pe care în contextul activităților de prevenire 

a infectării cu Coronavirus SARS-Cov 2  trebuie 

adoptată de toți agenții economici si 

instituțiile din România, având la bază 

următoarele acte normative: 

• Legea 55/2020; 

• Ordin Comun MMPS/MS; 

• Ordin Comun MAI/MS; 

• Legea 333/2003, actualizată. 

 

 

 

 În virtutea legii 55/2020 și a legislației 
subsecvente (ordine comune), societățile sunt 
obligate să organizeze triajul epidemiologic la 
intrare in unități. Acesta presupune triajul 
observațional și verificarea  temperaturii 
corporale a angajaților și vizitatorilor care intră 
în sedii,  în scopul prevenirii accesului celor 
potențial infectați, respectiv care prezintă 
simptome ale îmbolnăvirii cu Covid–19. 
Conform OMS, persoanele care au o 
temperatură corporală de peste 37,3ºC pot fi 
infectate cu coronavirus și îl pot răspândi în 
comunități. Pentru realizarea acestei măsuri, 
societățile trebuie să-și numească un 
„responsabil cu verificarea temperaturii”.  
 In conformitate cu art.5(3) din Legea 
333/2003 actualizată, societățile trebuie să-și 
formalizeze reguli interne de acces. Activitățile 
de control al accesului pot fi delegate către 
societăți specializate de pază, în condițiile legii.      
 Verificarea temperaturii trebuie 
efectuată cu instrumente non-contact. 

 

Având în vedere posibile implicații 
legale ale activității de triaj epidemiologic –
verificarea temperaturii corporale, se 
RECOMANDĂ actualizarea fișelor de post 
ale agenților de securitate, prin includerea 
activităților in legatura cu triajul 
epidemiologic. 

La nivelul, societății beneficiare 
care deleagă activitatea de triaj 
epidemiologic catre societatea de pază, se 
recomandă actualizarea Regulamentului de 
Ordine Interioara. cel puțin in părțile 
referitoare la regulile de acces. De 
asemenea, se recomandă refacerea 
analizelor de risc la securitate fizică și 
actualizarea planurilor de pază, având în 
vedere noile atribuții conferite agențior.  
  
 

DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR DE TRIAJ 
EPIDEMIOLOGIC CĂTRE AGENȚII DE PAZA 

Delegarea activitătii de verificarea temperaturii 
catre agenții de pază trebuie sa aibe la bază: 

• O bază contractuala (act aditional, 
comanda, ordin) pentru efectuarea activitați 
de verificare a temperaturii de către 
societatea specializată de pază. 

•  Decizie comună de numire responsabil cu 
verificarea temperaturii, pentru agenții de 
securitate implicați în această activitate.  

• Actualizarea consemnelor particulare din 
planul de paza al unitații, prin includerea 
activităților de triaj epidemiologic; ordine 
scrise sau instrucțiuni de lucru, până la 
actualizarea planurilor de pază. 
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ATENȚIE!!!  
Responsabilitatea efectuării 
activităților de triaj epidemiologic, 
respectiv de verificarea 
temperaturii, precum  și în legătura 
cu consecințele  acestora este în 
continuare a deținătorilor, 
proprietarilor incintelor. 

 



PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE TEMPERATURA CORPORALĂ O 
INFORMAȚIE CU CARACTER PERSONAL? 

În mod obișnuit temperatura corporală nu este o 
informație cu caracter personal, având în vedere că nu 
este un parametru biometric în baza căruia o persoană 
poate fi identificată și pot exista mai multe persoane cu 
aceleași valori de temperatură. 

În același timp însă, înregistrarea datelor personale ale 
celor a căror temperatură a fost verificată reprezintă într-
adevăr o prelucrare a datelor cu caracter personal, în 
acceptiunea Regulamentului General pentru Protecția 
Datelor (RGPD). 

În  acest sens se RECOMANDĂ: 

• Să nu se înregistreze date de indentificare cu 
ocazia verificării temperaturii corporale; 

• Publicarea, afișarea unei DECLARAȚII, ferme si 
făra echivoc, ca nu se colectează date personale 
cu ocazia verificării temperaturii corporale. 

 

 

În cazul în care, cu ocazia verificării temperaturii se dorește 
înregistrarea de date personale (de exemplu, pentru 
documentare, justificarea unor masuri sanitare și 
administrative) se  

RECOMANDĂ: 

• Actualizarea contractului/convenției de împuternicire 
pentru prelucrare date cu caracter personal încheiat cu 
societatea specializată de pază si existența 
angajamentelor de confidentialitate pentru personalul 
implicat; 

• Existența unor informări publice, prin afișaj, vizibilă 
pentru persoanele controlate, precizându-se datele 
colectate, dreptul de acces și dreptul la ștergerea 
datelor, perioada de păstrare și scopul în care sunt 
păstrate; 

• Personalul implicat trebuie să informeze la rândul lor despre 
procedura aplicată și despre aspectele de prelucrarea datelor cu 
caracter personal și mai departe să obțină consimtamantul scris 
si informat al persoanelor respective, înainte de aplicarea 
procedurii. 

 

 

 Desi temperatura corporală 
nu este o informație cu caracter 
personal atunci când nu se 
înregistrează date personale, totuși 
procesul de verificare a temperaturii 
persoanelor este un act ce implică o 
anumită apropiere, respectiv poate fi 
perceput ca o imixtiune într-o sferă 
intimă a personalității fiecăruia.  
 În acest sens se 
RECOMANDĂ ca măsurarea 
temperaturii să fie efectuată pe cât 
posibil, nu în public, în spații expuse, 
ci în zone retrase sau chiar spații 
anume amenajate, care să asigure 
un nivel adecvat de protecția 
datelor personale. 

 

 Înregistrarea datelor personale se 

recomandă doar  în cazurile  

   persoanelor cărora nu li se permite accesul pentru 

că au prezentat stări febrile (temperatură mai mare 

de 37,5ºC). Înregistrarea acestor date trebuie facută 

într-un registru anume înființat si păstrat în condiții 

de confidențialitate conform normelor RGPD. 

Totodată, se recomandă păstrarea unor dovezi (de 

exemplu fotografii) ale situațiilor cand au rezultat 

valori mari de temperatură.  Se recomandă  ca 

această prelucrare de date să fie  mentionată în 

registrul prelucrarii datelor cu caracter personal. 

Se poate considera  o prelucrare de date cu caracter 

personal și situația în care verificarea temperaturii 

se face cu ajutorul camerelor video cu funcție de 

termoviziune, chiar și în cazul în care imaginile nu 

sunt înregistrate sau stocate. In aceste situatii se 

RECOMANDĂ, efectuarea anlizei de impact (DPIA) 

conform prevederilor RGPD. De asemenea se 

recomandă completarea registrului prelucrării 

datelor cu caracter personal. 
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   Infrastructura TEHNICĂ  

 

 

 

CU CE SE VERIFICĂ TEMPERATURA? 

Conform prevederilor legale în vigoare, verificarea 
temperaturii se face pentru angajați cu dispozitive non 
contact.   

În această categorie pot intra atât termometre de 
mână sau alte dispozitive de masurare cu senzor de 
temperatură în spectrul infra-roșu cât și sisteme de 
măsurare bazate pe camere video cu termoviziune. 

 

 

 

Deși în legislația stării de alertă, 
folosirea dispozitivelor de măsurare a 
temperaturii non-contact este expres 
precizata, doar in cazul angajaților 
proprii, lăsând să se înteleagă că în 
cazul altor persoane s-ar putea folosi și 
alte tipuri de instrumente (de ex. benzi 
de măsurare), se RECOMANDĂ 
folosirea dispozitivelor non-contact în 
toate cazurile. Astfel se elimină toate 
riscurile de infectare încrucișată.  

 

Chiar dacă legislatia existenta nu precizeaza, este 
RECOMANDAT să se folosească echipament omologat sau 
certificat. Achiziția trebuie să se facă de la furnizori cunoscuți 
cu o bună reputație. În lipsa altor variante, se RECOMANDĂ 
ca echipamentul achizitionat sa aibă cel puțin certificarea 
CE. Marcajul CE, simbol care atestă conformitatea unui 
produs cu cerințele aplicabile prevazute de legislația 
comunitară a Uniunii Europene, este relevantă. Pentru 
materialele importante din China este important ca pe langă 
existența marcajului  CE să se verifice și documentația 
asociată pentru că marcajul CE care atestă conformarea la 
legislația europeană deoarece acesta poate fi ușor 
confundat cu un alt marcaj CE aplicat de unele firme 
chinezesti si care înseamnă de fapt China Export.  

 

CE CONDIȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ ? 

Indiferent de soluția tehnică aleasă, aceasta trebuie sa 
fie una de calitate care să asigure minim două cerințe 
de bază : 

• Acuratețe în măsurarea temperaturii corporale; 
• Continuitate în funcționare; 

Certificarea  poate fi un element care să ateste 
aderarea la anumite standarde de calitate valabile în 
Uniunea Europeană. 

 

CE PARAMETRII TEHNICI SUNT IMPORTANTI? 

Intervalul de temperatura corporala pe care îl 
masoara: 

• Temperatura masurata trebuie sa cuprinda valorile 
specifice corpului uman; 

Temperatura de lucru: 
• Dispozitivele trebuie sa functioneze în parametrii 

normal indiferent de temperatura mediului ambiant; 

Distanța de la care se poate face măsurarea (în 
cazul dispozitivelor de mână): 

• Este de dorit ca verificarea temperaturii sa poată fi 
facută de la o distanță sigură care sa prevină transmiterea 
germenilor; 

Durata de funcționare neîntreruptă: 
• Pentru dispozitivele alimentate de la 

baterie/acumulator 
este ideal să se asigure minim 8 ore de funcționare continuă; 
Marja de eroare în masurarea temperaturii: 

• Eroarea de masurare garantată de producător 
trebuie sa fie cât mai mică, respectiv de maxim 
0,5ºC; 

 

 

Temperatura de lucru este poate cea mai 
importantă caracteristică. Producătorii indică 
intervalul de temperatură ambiantă, în care 
respectivele echipamente pot fi operate. De 
exemplu, cele mai multe dintre termometrele 
de mână nu pot fi operate în condiții de 
temperatură a mediului ambiant de sub 
+10ºC. Aceeași situație poate fi întâlnită și în 
cazul unor brand-uri de sisteme de 
termoviziune existente in acest moment pe 
piață. În acest sens, în cazul în care este 
necesar să se facă verificarea temperaturii 
corporale în spații exterioare și în perioade 
reci, se RECOMANDĂ să fie achiziționat 
echipament care sa poată fi operat în aceste 
condiții specifice de temperatură scazută. 
Curenții de aer pot, de asemenea, să 
influențeze procesul, de aceea se 
RECOMANDĂ ca activitatea de verificarea 
temperaturii să fie efectuată in zone protejate 
unde se poate asigura o temperatură 
ambientală constantă și ferite de curenți de 
aer. 
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PROCEDURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 

 

 

 

 

 

CARE SUNT SCOPURILE PROCEDURĂRII 
ACTVITĂTII DE VERIFICAREA 
TEMPERATURII? 

Procesul de măsurare a temperaturii trebuie atent 

organizat pentru: 

• Asigurarea aplicării măsurii în mod efectiv și în 

conformitate cu prevederile legale; 

• Reducerea expunerii la contagiune a personalului care 

aplica măsura; 

• Evitarea și reducerea erorilor în măsurarea temperaturii; 

• Evitarea discontinuităților în procesul de măsurare a 

temperaturii; 

• Stabilirea unor variante de acțiune în cazul determinării 

unor temperaturi anormale; 

• Stabilirea unor variante de acțiune în cazul în care 

aplicarea măsurii este refuzată sau zădărnicită. 

• Protejarea datelor cu caracter personal precum si a 

demnității și intimității persoanelor verificate. 

 

CE TREBUIE PROCEDURAT? 

• Modul de operare al echipamentului tehnic de măsurare; 

• În mod explicit și detaliat, condițiile de realizare ale controlului de 

temperatură și cine face obiectul acestei măsuri; 

• Norma de temperatură admisă (37,3ºC); 

• Urmările și consecințele depășirii acestei norme; modalitățile de refuz 

al accesului, precizări referitoare la demersurile pe care persoana 

refuzată trebuie să le întreprindă; 

• Informații asupra faptului că măsurarea temperaturii este supusă 

consimțământului persoanei interesate și că, fiind o condiție de acces, 

în cazul unui refuz nu va putea intra în locație; 

• Intructiuni privind comunicarea cu responsabilul desemnat de 

beneficiar, în cazul unor dificultăți în aplicarea consemnului; 

• Instrucțiuni de lucru GDPR, pentru cazul în care se înregistrează datele 

controlului de temperatură. 
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Procedurile trebuie să fie accesibile 
fizic si electronic pentru personalul 
care trebuie sa le aplice. 
Beneficiarul trebuie să puna la 
dispoziție formularistica necesară 
atunci când se dorește să se facă 
înregistrări în legatură cu procesul de 
verificare a temperaturii. 
Prezența unui reprezentant al 
beneficiarului în apropierea locului în 
care are loc operațiunea de verificare 
a temperaturii, și care este în măsură 
să ia decizii în situații excepționale 
neprevăzute și neacoperite de 
proceduri, este de asemenea, 
RECOMANDATĂ. 

 

 

Procedurarea activității de verificarea 
temperaturii este apanajul strict al 
proprietarului/administratorului/utilizatorul
-ui locației  unde trebuie organizat triajul 
epidemiologic. Este RECOMANDAT ca 
în procesul de normare a activităților să 
fie implicați si reprezentanți ai societății 
de pază ce urmează să execute 
activitatea. Pentru a fi opozabilă, 
societatea specializată de pază trebuie 
să asimileze procedura beneficiarului în 
mod formal, ca procedură internă proprie. 
Având în vedere caracterul de noutate al 
acestei activități se RECOMANDĂ ca 
aplicarea procedurii si procedura în sine 
să fie revizuite și actualizate în mod 
sistematic. 

 



INSTRUIREA PERSONALULUI 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE TREBUIE SA ȘTIE PERSONALUL 
IMPLICAT ÎN APLICAREA MASURILOR DE 
TRIAJ EPIDEMIOLOGIC? 

• cadrul legislativ aplicabil; 

• modul de operare al echipamentului de 

verificarea temperaturii; 

• recunoasterea simptomatologiei exterioare  

infecției cu COVID-19 

• modul de adresare și cum se face 

informarea persoanelor; 

• deescaladarea conflictelor; 

• procedurile și variantele de acțiune pentru 

realizarea verificării și tratarea situațiilor 

neconforme; 

• modul de legatură, comunicare și 

raportare/escaladare ierarhică. 

CUM SE poate FACE O INSTRUIRE 
EFICIENTĂ? 

Materialul de instruire trebuie să fie bine 
structurat explicit și concis si să conțina cât mai 
multe diagrame, ilustrații și exemple; 

Pentru consolidarea cunoștințelor, fiecare temă 
trebuie să se încheie cu întrebări de fixare. 

Se recomandă ca durata ședințelor de instruire să 
nu depășească 30 de minute, iar dacă trebuie să 
fie mai lungi decat atât, atunci se recomandă ca 
ședința de instruire să fie intercalată cu exerciții 
practice; 

De asemenea, este recomandată dacă este 
posibil, folosirea de materiale video pe parcursul 
instruirii. 

 
O atenție aparte trebuie acordată 

procesului de instruire a 

personalului desemnat pentru 

măsurarea temperaturii astfel încât 

acesta să aplice corect măsura și 

fără ca prin aplicarea acesteia să 

genereze tensiune și stres 

suplimentar. 

Este recomandat ca la elaborarea 
materialelor de instruire să contribuie și 
reprezentanți ai beneficiarului, astfel încât 
acesta să cuprindă cât mai multe 
informații de context specifice obiectivului. 
Astfel, relevanța materialului de instruire 
va crește și va fi mai ușor de asimilat și 
ulterior mai ușor de pus în practică. 

Se recomandă ca materialele de instruire 
să fie revizuite si actualizate sistematic la 
intervale cât mai scurte de timp și ori de 
câte ori apar modificări esențiale de 
context sau modificări ale cadrului 
legislativ.  
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Fiecare agent trebuie să  
treacă prin procesul de instruire 
specific înainte de intrarea în 
serviciu. 
Se recomandă să se 
întocmească un plan de instruire 
continuă, pentru împrospătarea 
cunoștiințelor.  
Cel puțin cu prilejul reinstruirilor  
pentru împrospătarea 
cunoștiințelor este recomandată 
prezența unui reprezentant al 
beneficiarului care, cel puțin prin 
feed-back-ul oferit poate contribui 
la clarificarea și fixarea 
cunoștiințelor. 

 



TEHNICA VERIFICĂRII ȘI PROTECȚIA PERSONALULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT - Persoana supusă 

verificării trebuie sa fie informată  explicit și să consimtă în 

prealabil. Trebuie informată inclusiv despre consecințele 

refuzului și despre ce urmează să se întample în caz că 

tmperatura sa depașeste limita normală.  

VERIFICAREA TEMPERATURII – Pentru a asigura 

acuratețea măsurătorii se RECOMANDĂ luarea 

temperaturii din puncte ale corpului mai puțin expuse 

elementelor externe, de exemplu la încheietura mâinii, 

pe partea interioară a antebrațului și nu de la frunte. 

RESPECTAREA INTIMITĂȚII și DEMNITĂTII – Procesul de 

verificarea temperaturii trebuie să se deruleze cu tact, 

ținând cont de posibile sensibilități, astfel încât să se 

respecte demnitatea și intimitatea persoanei verificate. Pe 

cât posibil,  celelalte persoane prezente nu trebuie să 

cunoască temperatura celui verificat. Se RECOMANDĂ o 

distanță de așteptare suficientă ori realizarea 

verificării în spatii special amenajate. 

În cazul măsurării unei temperaturi anormale (mai mare sau prea 
mică) se RECOMANDĂ repetarea verificării, folosind un alt 
dispozitiv. În cazul măsurării unor temperaturi ridicate, este 
recomandat ca repetarea măsurătorii să se facă într-o zonă 
diferită sau chiar într-o cameră anume amenajată, astfel încât, 
dacă va fi cazul, aplicarea procedurilor referitoare la interzicerea 
accesului, evacuare sau intervenție medicală să se poată face 
cu discreție.  

 

 

 

 

SĂNTATE SI SECURITATE IN MUNCĂ  

Având in considerație riscul crescut de infectare cu COVID-19,  
SE RECOMANDA ca pe tot parcursul activitații  agenții de pază 

implicați în verificare sa poarte permanent MASCA, VIZIERA, 
MÂNUȘI de unica întrebuințare. 

În ceea ce privește măștile se RECOMANDA dotarea personalului 
implicat in triajul epidemiologic cu măști certifcate tip FFP3 cu factor 
de protectie de minim 94%-95%. Totodată având în vedere ca 
activitatea de verificare a temperaturii presupune efort fizic pe 
perioade lungi de timp este indicat ca maștile sa fie prevăzute cu 
valve de evacuare a aerului expirat. Se recomandă schimbarea măștii 
la fiecare 4 ore si ori de câte ori se umezește. 
Organizarea triajului epidemiologic  trebuie să permită menținerea 
distanței de siguranță de minim 1,5 m. 
În punctele cu trafic intens și unde nu se pot respecta regulile de 
distanțare fizică este recomadată purtarea combinezoanelor de 
unică folosință.   
Materialele de protectie trebuie aruncate spre neutralizare dupa 
utilizare. 
 
 
 

 

 

ATENȚIE!!!  
Chiar și în condițiile în care sunt luate măsuri 
de protecție sporite, personalul de 
securitate implicat în organizarea triajului 
epidemiologic este în continuare expus la 
un risc mare de infectare! 
În consecință, SE RECOMANDĂ, pe cât 
posibil, utilizare de dispozitive si 
tehnologii de verificare a temperaturii 
care să reducă la minim interacțiunea 
dintre agenți de securitate și public. 
Sistemele de termoviziune si dispozitivele de 
auto-măsurare a temperaturii care 
minimizează interferența publicului cu agenții 
de pază sunt de preferat, în locul 
termometrelor de mână, reducând 
semnificativ expunerea personalului de 
securitate la riscul infectării cu COVD-19. 

Având în vedere expunerea crescută a 
agenților de pază implicați în verificarea 
temperaturii, la un risc crescut de infectare, 
SE RECOMANDĂ ca, la nivelul societății 
specializate de pază să se actualizeze 
evaluarea de risc profesional pentru 
ocupația de agent de paza si Planul de 
Protecție si Prevenire a riscurilor sănatate 
și securitate în muncă a angajaților, pentru 
ocupația de agent de pază. 
Totodată, instructajul privind siguranța si 
securitatea la locul de muncă trebuie adaptat 
la noile riscuri si condiții. 
Este necesar ca un responabil al societății 
beneficiare sa fie prezent, să poată fi 
contactat pentru a interveni în situații 
neprevăzute, dacă este cazul. Este de 
asemenea recomandabil să existe 
posibilitatea apelării la un cadru medical 
calificat în cazuri speciale si mai ales  ținând 
cont că stările febrile pot fi cauzate si de alte 
afecțiuni sau condiții. 
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FACILITAREA CONFORMARII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE - COMUNICARE 

Aplicarea unor tehnici de facilitarea conformării este de natură 
să crească gradul de  acceptare a măsuriilor de protecție 
sanitară, crește efectivitatea măsurilor, ușurează sarcina celor 
responsabili de implementarea măsurilor. 

Angajatorii, agenții economici trebuie să se preocupe să 
informeze angajații și vizitatorii, în mod efectiv operativ și în 
detaliu, despre aplicarea acestei măsuri, baza legală a aplicării, 
consecințele nerespectării. 

De asemenea, se recomandă ca angajatorii să stabilească 
anumite căi de comunicare prin care vizitatorii sau angajații să 
poată să ceară clarificări, să-și exprime nemulțumirile sau să 
facă reclamații în legătură cu aplicarea măsurii. 

Toate aceste comunicări în legătură cu aplicarea măsurii trebuie 
să fie adresate cu promptitudine în cel mai scurt timp. 

În acest sens, se recomandă comunicarea și informarea online 
și prin toate mijloacele de comunicare existente (website, retele 
de socializare etc).  

Desemnarea unor persoane cu capacitate de 
comunicare, cu un nivel de empatie ridicat, și care 
stăpânesc tehnica de-escaladării conflictelor este de 
asemenea vitală în aplicarea, în bune condițiuni a 
procesului de verificare a temperaturii.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Infografice - FACILITAREA  
asimilării REGULILOR 

 
Materialele grafice prin care sunt explicate în 
mod concis, prin mijloace vizuale grafice 
regulile, modul de comportament asteptat 
precum și eventuale consecințe ale 
neconformării sunt deosebit de eficiente în 
creștere nivelului de acceptare si conformare 
la reguli. 
Se recomanda expunerea de anouri si afișe 
cu informații și reprezentări grafice în puncte 
vizibile, înainte de punctele de triaj precum 
și în zona acestora. 
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RECOMANDĂRI FINALE 

 
 

 

Deși verificarea temperaturii este o măsură prevăzută în legislația stării de alertă și 

deci  se poate considera că ar putea avea un  caracter temporar, este recomandabilă 

menținerea într-o forma sau alta a măsurilor de triaj epidemiologic și după încetarea 

de alertă din următoarele rațiuni: 

• Este foarte probabil că pericolul infectării cu Covid-19 va persista pe tot parcursul 

acestui an (2020) și posibil și în anul următor. 

• În afară de Coronavirus, mai sunt sau pot să mai apară și alți patogeni, care, chiar 

și în forme mai ușoare, sunt de natură să afecteze sanătatea  să scadă capacitatea 

de lucru a angajaților. Astfel, trebuie amintit că, în special în sezonul rece, foarte 

multe cazuri de indisponibilizare a personalului pe motive medicale au cauze ce 

țin de infecțiile respiratorii acute, care chiar și în situația răcelii sau gripei 

sezoniere comune, pot produce îmbolnăviri grave și epidemii.  

• Verificarea temperaturii este cel mai eficient mod de prevenirea îmbolnăvirilor 

știut fiind că nivelul de ARN viral care produce contagiunea crește exponențial 

odată cu declanșarea simptomelor, respectiv a stărilor febrile.  

Expunerea personalului de pază la contagiune, prin implicare în activități de triaj 

epidemiologic trebuie redusă la minim posibil, prin folosirea de tehnologie de 

televiziune cu termoviziune si dispozitive de auto-verificare a temperaturii corporale 

astfel încât să se poată respecta distanțarea fizică de siguranță. 

 

Prezentul material are caracter informativ si a fost elaborat pentru a oferi orientări si sfaturi reprezentanților agenților 

economici care doresc să se conformeze la legislația privind organizarea triajului epidemiologic. 

Responsabilitatea conformării la legislația în vigoare rămâne în continuare a fiecărui agent economic în parte, respectiv a 
reprezentanților lor legali. 

Asociația Română a Industtriei de Securitate nu îsi asuma nici o răspundere și nu poate fi ținută să răspundă pentru orice 

rezultat de orice fel, care ar putea fi atribuit prezentului material. 
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