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INFORMARE VIZITATORI 

pacienţi infectaţi SARS-CoV-2 cu simptome severe 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 487/2021:  

„Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 şi care prezintă 

simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/ reprezentantului 

legal, cu acordul medicului curant. 

În vederea asigurării protecţiei membrului familiei/ aparţinătorului legal, vizita poate avea loc în 

următoarele condiţii: 

- o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată, pe perioada internării; 

- timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute; 

- vizitatorul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către 

unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare; 

- vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun; 

- nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19.” 

 

În consecinţă, membrul familiei/ reprezentantul legal poate solicita să viziteze pacientul infectat cu 

SARS-CoV-2, internat în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.Victor Babeş” şi care 

prezintă simptome severe de boală prin intermediul adresei de e-mail sau sunând la numărul de telefon al 

secţiei unde este internat pacientul, astfel: 

Centrala telefonică 

021 317.27.27 

021 317.27.28 

021 317.27.29 

021 317.27.30 

Pav. A 

Et.1+2: Secţia a V-a clinică boli infecţioase şi tropicale adulţi 
a1garda@spitalulbabes.ro; 
Tel. Centrală - interior 110 

Et.2:     Secţia pneumologie 

Et.3:     Secţia pneumologie/ TBC 

Compartiment Terapie Intensivă 
terapie@spitalulbabes.ro; 

Tel. Centrală - interior 130 

Pav. B1 Secţia clinică dermato-venerologie 
dermato@spitalulbabes.ro; 

Tel. Centrală - interior 173 

Pav. B2 Secţia a II-a clinică boli infecţioase adulţi 
b2garda@spitalulbabes.ro; 

Tel. Centrală - interior 134/159 

Pav. B3 Secţia a III-a clinică boli infecţioase copii 
b3garda@spitalulbabes.ro; 

Tel. Centrală - interior 191 

Pav. B4 Secţia a IV-a clinică boli infecţioase adulţi 
b4garda@spitalulbabes.ro; 

Tel. Centrală - interior 100 

Pav. Casa  

Doru 
Secţia I clinică boli infecţioase HIV/SIDA adulţi 

casa_doru@spitalulbabes.ro; 

Tel. Centrală - interior 176 

 

În solicitare, vă rugăm să menţionaţi datele dvs. de identificare (numele, prenumele, BI/CI, 

nr.telefon, calitatea în raport cu pacientul). 

 

În cel mai scurt timp posibil, veţi fi anunţat dacă şi în ce condiţii poate avea loc vizita solictată. 
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