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1.Scop şi domeniul de aplicare 

Instructiunea de lucru reglementeaza modul de interventie asupra intruziunilor neautorizate in 
cadrul  unitatii sanitare sanatoriale pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale si a 
sigurantei pacientilor dar si a personalului medical . 

 
 
2. Definiţii şi prescurtări 
MG = Manager  
RMC = Reprezentantul Managementului Calitatii 
RA = Responsabil de activitate 
CBR CAA- Complexul Balnear si de Recuperare CAA  
 
 
3. Riscuri asociate procesului  

Riscul de a nu se asigura protectia, integritatea  si demnitatea pacientilor, angajatilor si a 
bunurilor  in cazul intruziunii persoanelor neautorizate 
 
4. Generalitati privind paza si protectia  
In cadrul CBR CAA pacientul si angajatul au dreptul la paza si protectie civila. Prezenta 

instructiune de lucru descrie modalitatile de paza si protectie civila si stabileste condițiile 

necesare pentru aplicarea măsurilor de paza si protecție civila a pacientilor/ apartinatorilor 

acestora si angajatilor CBR CAA, conform normelor în vigoare. Serviciul de paza si protectie 

in cadrul CBR CAA este externalizat . 

Organizatia ce asigura paza si protectia civita in cadrul CBR CAA întocmește planul 

de pază pentru toate obiectivele, în colaborare cu organele de poliție, și îl supune aprobării 

conducerii CBR CAA. 

Conducerea are obligatia de a instrui angajatii firmei de paza, asupra programului 

unitatii sanitare santoriale si a vizitatorilor, obtinand o declaratie prin care aceasta se 

angajeaza sa respecte aplicarea programului respectiv si sa nu pretinda sau sa primeasca 

nici un fel de atentii in vederea permiterii accesului in afara programului in cadrul unitatii 

sanitare. In cazul incalcarii acestor prevederi se vor aplica sanctiuni administrative, pana la 

incetarea contractului cu firma de prestari servicii de paza  

Se vor utiliza circuitele stabilite in conformitate cu Regulamentul de organizare si 

functionare a complexului.  
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4.1. ASIGURAREA SI RESPECTAREA NORMELOR PRIVIND PAZA SI PROTECTIA  
 

1. Accesul in cadrul complexului se realizeaza astfel:  

- pe baza de legitimatie, pentru personalul propriu prezentat la Receptie;  

- pentru personalul din afara spitalului venit in interes de serviciu (conform contractelor 

externalizate), pe baza cartii de indentitate sau a legitimatiei de serviciu prezentat la 

Receptie;;  

pentru studenti, pe baza legitimatiei de student, prezentat la Receptie;;  

- pentru apartinatorii pacientilor, pe baza cartii de indentitate, conform circuitului 

apartinatorilor, prezentat la Receptie 

- persoanele neautorizate nu au acces in CBR CAA;   

2.  Paza in complex se asigura prin serviciu externalizat, prin firma specializata angajata 

prin contract. Contractul va cuprinde, in mod obligatoriu, drepturile, obligatiile si 

raspunderea patrimoniala a firmei. Serviciul de paza se desfasoara in baza unei 

Regulament de Organizare si functionare CBR CAA si in conformitate cu planul de paza 

al unitatii sanitare sanatoriale aprobat de organele de Politie.  

2. Obligatiile personalului firmei care asigura paza in cadrul CBR CAA : 

a. Pe perioada derularii programului de lucru al CBR CAA (12/5, 6/1) in cazul unor 

amenintari ce pot genera riscuri la securitatea fizica, persoana aflata in receptie 

actioneaza butonul de panica conectat la dispeceratul firmei de paza.  

b. Imediat persoana din receptia CBR CAA intervine pentru aplanarea amenintarilor de 

risc de securitate incercand sa zadarniceasca activitatea persoanelor care produc 

starea de risc, apeland si ceilalati anagajati aflati in clinica cat si la pacienti sau 

insotitorii acestora; 

c. Va lua toate masurile pentru retinerea persoanelor turbulente sau infractoare pana la 

sosirea echipei de interventie alarmata prin butonul de panica 

d. Blocheaza usa de la iesire pentru a impiedica persoanele infractoare sa paraseasca 

incinta clinicii.  
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e. La sosirea echipei de interventie acorda sprijin pentru imobilizarea infractorilor sau 

persoanelor turbulente;  

f. Ofera toate detaliile organelor abilitate despre modul in care au actionat persoanele 

turbulante / infractoare;  

g.  In afara derularii programului CBR CAA (12/5, 18/1, 24/1) in cazul declansarii 

sistemului de alarma de proximitate firma intervine prompt in situatii conflictuale, 

incercari de jaf sau furt retinand, persoanele turbulente sau infractoare. 

h. In situatii speciale, tine legatura prin radio cu agentii de paza din vecinatatea 

obiectivului si cu seful de tura pentru prevenirea incercarilor de sustragere de bunuri 

prin transmiterea informatiilor in timp util. 

i. Respecta R.I. ul CBR CAA;  

j. Sa respecte normele de protectie a muncii, P.S.I. si securitatea in munca. 

Prezentul regulament va fi adus la cunostiinta intregului personal al sanatoriului iar periodic 

se vor organiza instruiri privind modul de actiune in diferite situatii de risc de securitate fizica  

 
 
 
 
5.Indicatori de eficienta si eficacitate  

Nr crt Denumire Registru Indicatori de eficienta Indicatori de 
eficacitate 

1 Efectele pacientului si 
a personalului medical   

Numarul de interventii solicitate per an.  Eficacitatea instructiunii de 
lucru  prin verificarea 
cunostintelor personalului 
privind aplicarea lui la auditul 
intern 

 
 
 


