PROCEDURĂ DE RAPORTARE:
În conformitate cu:
-

Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1829/2020 pentru aprobarea fluxului
informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARSCoV-2, cu modificat de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1886/2020 și nr. 2240/2020;

-

Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor
privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către
unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul
de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul
sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV2, modificat de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1819/2020 și nr. 2239/2020,
Vă comunicăm că aveți obligativitatea de raporta rezultatele tuturor testelor
rapide antigen COVID 19 efectuate, în aplicația informatică Corona-Forms, după
cum urmează:
A. Laboratoarele de analize medicale și unitățile sanitare care au în componența
acestora laboratoare de analize medicale și care au implementat aplicația
informatică Corona Forms, vor raporta rezultatele testelor rapide antigen în
același format ca rezultatele testelor RT-PCR. Astfel, rezultatele vor fi raportate
ca rapid pozitiv și rapid negativ, cu adaptarea aplicației informatice folosite
sau prin convertirea machetei prestabilite în fișier .csv.
B. Unitățile sanitare, unitățile de primiri urgențe, compartimentele de primiri
urgențe, cabinetele medicale, centrele rezidențiale, unități închise (de
exemplu, penitenciare), vor raporta rezultatele în macheta prestabilită, cu
respectarea cadrului legal existent, către DSPMB, la adresa de email
rapid@dspb.ro .
Pentru punerea în aplicare a cadrului legal prezentat mai sus, unitățile au
următoarele obligații:
I.

II.

III.
IV.

-

Să disemineze actele normative, instrucțiunile și procedurile de lucru cu
personalul implicat în testarea rapidă antigen COVID 19 și raportarea
rezultatelor;
Să instruiască personalul cu privire la modalitatea de completare a tuturor
formularelor stabilite de cadrul legal și să se asigure că acestea sunt
completate în mod corect și complet;
Să se asigure că raportarea rezultatelor este realizată în termenul legal;
Alte obligații ce decurg din lege;

Unitățile care efectuează testare rapidă antigen COVID 19 vor raporta rezultatele
după cum urmează:
Direct în aplicația informatică Corona Forms, după fiecare tranșă;
Pe adresa de email rapid@dspb.ro în fiecare zi la ora 800 și ora 2000.

Unitățile vor transmite macheta prestabilită, în format Excel – editabil,
completată cu rezultatele testelor rapide, fără a aduce modificări structurii
acesteia, respectiv nu vor fi introduse coloane suplimentare, nu va fi modificat textul
din capătul de tabel, nu vor fi introduse spații suplimentare.
Instrucțiunile privind completarea corectă a machetei sunt prevăzute în
Anexa 2 pentru raportare prin intermediul email-ului la adresa rapid@dspb.ro și în
Anexa 1 pentru raportare directă în aplicația informatică Corona Forms.
Pentru detalii suplimentare:
Info.rapid@dspb.ro

Notă* - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București va implementa în perioada
imediat următoare un sistem de raportare directă pentru unitățile care nu au implementat
aplicația informatică Corona Forms, urmând să primiți toate instrucțiunile necesare
pentru obținerea user-ului și raportarea zilnică a rezultatelor testelor.

