Anexa nr. 3 la Anunţul de concurs nr. 24577 /SNTOBC/04.05.2021
Asistent medical (igienă) - unitate penitenciară
1. Îşi desfăşoară activitatea pe baza Avizului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
2. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
3. Îndeplineşte atribuţii stabilite de medicul şef sau de către medicul epidemiolog coordonator
zonal, privind investigaţia epidemiologică pentru cazurile noi de boli transmisibile depistate în
timpul detenţiei; supraveghează măsurile de dezinfecţie în focar pentru bolile
infectocontagioase (TBC, hepatite acute virale, varicelă etc.);
4. Sprijină medicul care realizează ancheta epidemiologică: stabileşte lista contacţilor,
efectuează triajul epidemiologic în perioada de supraveghere epidemiologică a focarului şi
înscrie constatările în Registrul de triaj epidemiologic, anunţă operativ medicul referitor la
suspecţii de boală transmisibilă depistaţi, organizează şi supraveghează acţiunile de
decontaminare curentă şi terminală în focar. Urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a
bolnavilor cu risc infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor;
5. Urmăreşte şi verifică periodic respectarea strictă a normelor de igienă în sectoarele cu risc
epidemiologic crescut: camerele de deţinere, blocul alimentar și anexe, locurile de muncă,
spălătorie, punct primire deținuți, locurile de desfăşurare a activităţilor educative, sectorul
“Vizite”. Întocmește procese-verbale de constatare a condiţiilor igienico-sanitare în sectoarele
cu risc epidemiologic crescut şi propunerile de remediere a situaţiei constatate, care vor fi
aduse la cunoştinţa medicului şef şi conducerii unităţii;
6. Controlează zilnic starea de igienă din blocul alimentar, cu toate anexele acestuia
(magazii, depozite, vestiare, spații frigorifice, camera de tranșare a cărnii etc.), verificând și
modul de păstrare a alimentelor dinaintea preparării hranei; controlează starea de sănătate a
tuturor persoanelor care lucrează în acest sector; verifică înaintea distribuirii fiecărei mese
hrana preparată care urmează a fi introdusă în consum şi calitatea acesteia, pe categorii de
regimuri; asistă la modul de recoltare a probelor de alimente din fiecare fel de hrană preparată
şi verifică existența probelor alimentare prelevate și păstrarea acestora conform normelor
sanitare în vigoare, cu controlul graficului de temperatură.
7. Supraveghează aplicarea măsurilor de dezinsecţie şi deratizare la nivelul sectoarelor
unității şi monitorizează rezultatele acestora; realizează programul de decontaminare curentă,
procedurile de dezinfecţie la blocul alimentar, în camerele de cazare, programat conform
ordinelor MS şi MJ în vigoare, sau în situații de necesitate, la dispoziția medicului şef al unităţii;
8. Verifică asigurarea sterilizării corecte a instrumentarului şi înregistrarea corectă a acesteia
în Registrul de evidență a sterilizării.
9. Verifică întocmirea corectă, zilnică a graficelor de temperatură pentru frigiderele și
congelatoarele din spațiile destinate păstrării hranei, precum și a celor din incinta cabinetului
medical.
10. Controlează şi răspunde de asigurarea tuturor măsurilor de asepsie si antisepsie
necesare prevenirii și transmiterii infecţiilor.
11. Recoltează probe de apă şi sanitaţie, conform normelor în vigoare şi informează medicul
şef asupra rezultatelor;
12. Realizează catagrafii ale persoanelor eligibile pentru vaccinare conform recomandărilor
formulate de Ministerul Sănătății;
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13. Urmăreşte şi verifică gestionarea corectă a deşeurilor medicale până la preluarea
acestora de către firma contractantă. Realizează proceduri de colectare corectă a deşeurilor
medicale, circuitul funcţional pentru acestea, conform ordinelor MS şi MJ în vigoare şi aprobate
de medicul şef al unităţii;
14. Controlează schimbarea la timp a lenjeriei, colectarea lenjeriei murdare, dezinfecţia
lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei
curate;
15. Face propuneri în vederea întocmirii necesarului de materiale si produse de igienă si
dezinfecţie, specificând cantităţile pentru respectarea normelor de igienă si dezinfecţie
obligatorii.
16. Desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate în rândul deţinuţilor şi personalului;
trimestrial face instructajul personalului mediu si auxiliar cu privire la normele de igienă si
dezinfecţie obligatorii pentru fiecare compartiment din unitate;
17. Anunţă imediat medicul şef şi conducerea unităţii situaţiile constatate cu risc de
îmbolnăvire prin boli transmisibile.
18. Susţine ore de educaţie sanitară cu deținuții, precum şi îndeplinirea indicatorilor în
platforma e-learning pentru controlul tuberculozei în penitenciare.
19. Efectuează triajul epidemiologic zilnic al deținuților care lucrează în sectoarele cu risc
epidemiologic (ex.: blocuri alimentare) și urmărește efectuarea la timp a analizelor specifice
necesare desfășurării activității în aceste sectoare, informând în timp util medicul șef despre
orice iregularități constatate;
20. Realizează atribuţiile stabilite de medicul şef referitoare la raportarea bolilor transmisibile
conform circuitului informaţional stabilit de către Direcţia de Supraveghere Medicală și de către
autoritatea județeană de sănătate publică, întocmește raportările specifice pe linie de igienă și
epidemiologie și le supune avizării medicului șef.
21. Este membru în comisiile stabilite prin OMJ/Decizii ANP;
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