
Ordinea ÎMBRĂCĂRII PPE - îngrijirea pacientului suspect/confirmat COVID19 
Echipamentul de protecție se îmbracă în zona curată (înainte de a intra în salonul izolator 

sau zona desemnata de fiecare sectie in parte ) 

 

Prezenta unei a doua persoane( denumita supervizor) in derularea procedurii de 
imbracare a  PPE care are rolul de a verifica daca sunt respectati toti pasii necesari 
unei imbracari corecte si sigure. 

 

1. Indepartarea obiectelor personale (telefon, pixuri, ecuson) 
2. Realizați igiena mâinilor  
3. Se verifica integritatea  echipamentului de protectie ce urmeaza a fi imbracat 
4. Se echipează masca de protectie (adecvata activitatii medicale ce urmeaza a fi 

desfasurata) cu fixarea corespunzătoare pe nas și sub bărbie 
5. Se poziționează boneta astfel încât să cuprindă tot părul  
6. Se pun botoșeii 
7. Se pune prima pereche de mănuși  
8. Se îmbracă halatul impermeabil de unică folosință sau halatul simplu de unică 

folosință peste care se pune un sort impermeabil sau combinezonul 
impermeabil/sau combinezonul din material textil peste care supne un sort 
impermeabil 

9. Se perforează cu degetul mare manșeta halatului de unică folosință sau a 
combinezonului pentru o mai bună fixare a acestuia 

10. Se trage a 2-a pereche de mănuși a cărei manșetă va acoperii mâneca halatului de 
protecție/combinezonului.  

11. Se echipează scutul facial/viziera sau ochelarii de protecție 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ordinea DEZBRĂCĂRII PPE - îngrijirea pacientului suspect/confirmat 

COVID19 
Echipamentul de protectie se dezbracă imediat după ieșirea din salonul izolator/in camera de 

dezechipare identificata in sectie/într-o zonă desemnată unde trebuie să existe recipiente 

captusite cu sac galben de colectare a echipamentelor folosite si inscriptionate cu pictograma 

"Pericol biologic" 

 

DEZECHIPAREA PPE CU HALAT DE UNICA FOLOSINTA 
1. Decontaminați prima pereche de mănuși (cu soluție hidroalcoolică) 
2. Îndepărtați prima pereche de mănuși. Acestea sunt considerate cele mai 

contaminate elemente 
3. Scoateți sorțul impermeabil (dacă este cazul) rulând zona expusă spre interior 

(întorcându-l pe dos)  
4. Dezbrăcați halatul de unică folosință, rulând zona expusă spre interior 

(întorcându-l pe dos) 
5. Dezechipați  botoșeii 
6. Scoateți scutul facial sau ochelarii de protecție. Dacă acestea sunt reutilizabile, se 

vor plasa în recipientul de decontaminare 
7. Îndepărtați boneta 
8. Îndepărtați a 2-a pereche de mănuși  
9. Realizați dezinfecția mâinilor cu soluție hidroalcoolică 
10. Îndepărtați masca neatingând partea din față a acesteia, ținându-se de șnur sau 

urechiușele elastice 
11. Realizați igiena mâinilor, preferabil prin spălare cu apă și săpun 

 

 

 

In cazul purtarii mastilor FFP2/ FFP3, manusile se indeparteaza dupa indepartarea mastii: 
cu capul aplecat usor in fata, se apuca masca cu mana stanga si se trage mult in fata, iar 
ajutorul apuca elasticele din spate de sus si de jos si le da in fata peste mana .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ordinea DEZBRĂCĂRII PPE - îngrijirea pacientului suspect/confirmat 
COVID19 

Echipamentul de protectie se dezbracă imediat după ieșirea din salonul izolator/in camera de 

dezechipare identificata in sectie/într-o zonă desemnată unde trebuie să existe recipiente 

captusite cu sac galben de colectare a echipamentelor folosite si inscriptionate cu pictograma 

"Pericol biologic" 

 

DEZECHIPAREA PPE CU COMBINEZON 

1. Decontaminați prima pereche de mănuși (cu soluție hidroalcoolică) 
2. Îndepărtați prima pereche de mănuși. Acestea sunt considerate cele mai 

contaminate elemente 
3. Realizați dezinfecția mănușilor (a celei de-a 2-a perechi) 
4. Scoateți sorțul impermeabil (dacă este cazul) rulând zona expusă spre interior 

(întorcându-l pe dos)  
5. Scoateți scutul facial/viziera sau ochelarii de protecție. Dacă acestea sunt 

reutilizabile, se vor plasa în recipientul de decontaminare 
6. Dezbrăcați combinezonul, rulând zona expusă spre interior (întorcându-l pe dos) 

in acelasi timp cu botoseii 
7. Îndepărtați boneta 
8. Îndepărtați a 2-a pereche de mănuși  
9. Realizați dezinfecția mâinilor cu soluție hidroalcoolică 
10. Îndepărtați masca neatingând partea din față a acesteia, ținându-se de șnur sau 

urechiușele elastice 
11. Realizați igiena mâinilor, preferabil prin spălare cu apă și săpun 

 

In cazul purtarii mastilor FFP2/ FFP3, manusile se indeparteaza dupa indepartarea mastii: 
cu capul aplecat usor in fata, se apuca masca cu mana stanga si se trage mult in fata, iar 
ajutorul apuca elasticele din spate de sus si de jos si le da in fata peste mana .  

 


