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FUNDAMENTARE

Scopul lucrării este de a aplica metoda epidemiologică în medicina muncii, ca 
instrument util în demonstrarea relației cauză-efect atunci când apar riscuri noi la 
locul de muncă.

Context epidemiologic local (județ Sibiu) în anul 2020:

• Rata incidenței mare - locul IV după București, Ilfov și Brașov;

• Incidența cumulată / 14 zile cea mai mare din țară – carantină 4 săptămâni;

• Județ cu industrie reprezentativă (137592 salariați);

• 53 focare de îmbolnăviri raportate în instituții;

• Schimbarea profilului morbidității cu incapacitate temporară de muncă.



RISCUL EXPUNERII OCUPAȚIONALE LA COVID-19
(WHO. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19. 10 May 2020)

Riscul expunerii ocupaționale la COVID-19 depinde de probabilitatea contactului apropiat (˂ 1m),
sau contact frecvent cu persoane potențial infectate, sau contact cu suprafețe / obiecte contaminate.

Niveluri de expunere la risc:

• I. Risc scăzut: ocupații cu contact minimal cu publicul general sau cu alți lucrători;

• II. Risc mediu: ocupații cu contact frecvent cu publicul general sau cu alți lucrători / vizitatori /
clienți / contractori (medii cu densitate populațională mare precum piețe, spații comerciale,
transport public);

• III: Risc crescut: ocupații cu contact apropiat cu persoane confirmate sau suspectate a avea
COVID-19 – unități medico-sanitare; centre medico-sociale / rezidențiale; servicii transport
pacienți; servicii publice esențiale (ex. poliție); spații cazare.

În același loc de muncă pot fi ocupații cu niveluri diferite de risc, prin urmare evaluarea riscului de
îmbolnăvire trebuie să ia în considerare mediul de muncă, sarcina de muncă, pericolul și resursele
disponibile precum EIP.



MATERIAL ȘI METODĂ

Indicator: Formula: Semnificație: 

Rata 

incidenței 

RI (‰) 

Nr. cazuri noi x 1000 

Nr. indivizi la risc 

 

Măsoară frecvența de apariție a 

cazurilor noi de îmbolnăvire pentru o 

populație supusă riscului într-o 

perioadă de timp (anul 2020). 

Riscul 

relativ RR 

RI angajați 

RI non-angajați 

Arată probabilitatea apariției unui 

eveniment într-un grup expus la risc 

versus probabilitatea apariției 

evenimentului în grupul neexpus.  

RR > 1: asociere factor de risc-boală 

Riscul 

atribuibil 

RA (%) 

(RR-1) x 100 

RR 

Arată proporția riscului la indivizii 

expuși care poate fi atribuită 

expunerii. RA > 20%: asociere + 
 



REZULTATE

Tabel de contingență, RI și dimensiunea riscului pentru lucrători

Anul 2020 Salariați 

(expuși) 

Non-salariați 

(neexpuși) 

Efectiv la nivel de județ 137592 137785 

Nr. cazuri confirmate COVID-19 12862 4106 

RI COVID-19 (‰) 93,4 29,8 

RR 3,13  

RA (%) 68 
 



Ponderea cazurilor COVID-19 la populația activă, 

pe grupe de vârstă 
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Rezultatele investigației epidemiologice

Dimensiune focar 
Loc de muncă 

Întreprinderi Instituții publice Centre rezidențiale 

Trim. II 2020 

Nr. lucrători confirmați COVID-19 17 0 
0 

Nr. focare 3 0 

Trim. III 2020 

Nr. lucrători confirmați COVID-19 81 44 
0 

Nr. focare 5 4 

Trim. IV 2020 

Nr. lucrători confirmați COVID-19 433 43 86 

Nr. focare 8 2 43 

 



Lucrătorii din sănătate

Semnalare-cercetare-declarare COVID-19 ca boală profesională:

Procesul de cercetare este unul laborios, necesitând evidențe epidemiologice privind 
relația expunere ocupațională - efect asupra sănătății lucrătorului.

Documente suplimentare celor prevăzute în HG 1425/2006 art. 159 : ancheta 
epidemiologică, fișa de supraveghere a cazului confirmat cu COVID-19.

În județul Sibiu, la începutul lunii iunie 16,9% din cazurile cu COVID-19 s-au 
înregistrat la lucrătorii din sănătate (majoritatea cazurilor la asistente medicale), în 
timp ce ponderea la nivel național era de 14,6%. S-au înregistrat 3 decese cu această 
cauză la lucrători din două spitale-suport COVID-19, din categoriile profesionale 
asistent medical, biolog și îngrijitoare.

Toate cele 17 cazuri de boală profesională declarate și luate în evidență în anul 2020 
au fost cu diagnosticul de infecție cu SARS-CoV-2 la personal medico-sanitar.



Distribuția cazurilor cu infecție SARS-CoV-2 profesională, după ocupație 
(N=17)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

asistent medical îngrijitoare medic brancardier infirmier registrator



Morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă (ITM) 

Morbiditatea specifică (noua boală profesională COVID-19):

• Rata absenteismului medical datorat COVID-19 cod CIM U07.1 a fost 
semnificativă – 433 zile cu ITM pentru cele 17 cazuri de boală profesională, 
la data declarării acestora – și a avut 6,5% pondere în morbiditatea generală 
cu ITM la nivelul județului.

Morbiditatea generală:

• Ierarhia vârfurilor de morbiditate cu ITM în rândul lucrătorilor s-a modificat 
față de anul 2019 prin creșterea alarmantă a absenteismului datorat 
tumorilor maligne, comparabil cu absenteismul datorat bolilor respiratorii, 
astfel: boli musculoscheletale > boli respiratorii > tumori maligne > 
carantină > boli cardiovasculare.



MODELUL EPIDEMIOLOGIC REGIONAL AL 
BOLILOR PROFESIONALE

Regiune geografică: jud. Sibiu

Perioade de timp 1968-2008 
2001-2002; 2016-2017; 

2020 

Profil morbiditate prin 

boli profesionale 
intoxicații infecții 

 

Factori de risc 

  

 



Distribuția bolilor profesionale infecțioase 
la personalul medico-sanitar



COVID-19: Boală paratipică / BLP / BP ?! 
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Ocupații la risc 

 

 

 

Lucrători din sănătate 

(linia I) 




