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Care este diferența
dintre autoizolarea la
domiciliu și carantină?

AUTOIZOLAREA
LA DOMICILIU

Autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezintă
simptome, dar:
• au călătorit în ultimele 14 zile în regiuni/ localități din zonele
afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară
extinsă;
• au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au
călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;
• au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu
coronavirus;
• sunt membrii de familie ai unei persoane care se încadrează în una
dintre situațiile de mai sus.
Aceste persoane se vor autoizola la domiciliu pentru o perioadă de 14
zile de la data întoarcerii din călătorie sau de la data ultimului contact
cu o persoană simptomatică sau la care infecția cu coronavirus a fost
confirmată. În acest timp, vor fi monitorizate de către medicul de
familie sau, în lipsa acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică.

CARANTINĂ

Carantina se instituie pentru toate persoanele care nu prezintă
simptome, dar care se întorc din zonele cu transmitere comunitară
extinsă a noului coronavirus (COVID-19). Carantina va dura 14 zile
și va fi organizată în spații special amenajate, puse la dispoziție de
autoritățile locale, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.

Ce se întâmplă cu familia unei persoane aflată în autoizolare?
Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei și persoanelor care locuiesc la același
domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie, respectiv de la data
ultimului contact cu o persoană simptomatică sau confirmată.
Toți membrii familiei au obligația de a NU părăsi domiciliul declarat, în care se află de la
momentul autoizolării.
Dacă restul familiei nu dorește să intre în izolare alături de persoana care a călătorit, atunci pot cere
Direcției de Sănătate Publică intrarea în carantină instituționalizată a acestei persoane. Această
opțiune este posibilă numai în cazul în care persoana NU a avut anterior contact cu familia!
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