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Acțiuni implementate pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19 

  

19 martie 2020, București  

  

Sistemul Medical MedLife, cel mai mare operator de servicii medicale din România, a implementat, încă din 

prima zi de alertă cu privire la limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (Coronavirus) în România, o serie 

de măsuri de prevenție și protecție a pacienților și personalului medical și auxiliar, concentrându-și atenția 
asupra împiedicării factorilor care ar putea să reprezinte un pericol de infectare pentru toți cei aflați în 
unitățile medicale.  

În toate unitățile MedLife a fost implementată întocmai metodologia de supraveghere a sistemului respirator 

acut, iar la momentul actual, compania asigură o bună continuitate a activității medicale. Triajul 
epidemiologic al pacienților prin call-center și echipe medicale, circuitele speciale pentru pacienții cu 

patologie respiratorie acută, adaptarea intervalelor de consultații pentru sporirea siguranței pacienților 
(alocarea unui timp necesar dezinfectării spațiilor după interacțiunea cu fiecare pacient), crearea unor spații 

speciale pentru izolarea cazurilor suspecte de boli infecțioase, asigurarea echipamentelor de protecție și 

produselor dezinfectante, dar și dezvoltarea unor proceduri complexe de curățenie, dezinfecție și nebulizare 
sunt doar o parte din măsurile importante care au fost luate și pe care echipele medicale speciale le 
urmăresc și le gestionează corespunzător.  

“Preocuparea noastră primordială rămâne grija pentru pacienți și grija pentru personalul medical. Vrem ca 

toți pacienții care ne trec pragul în această perioadă să fie în siguranță și să beneficieze de cele mai bune 
condiții de diagnostic și tratament. Suntem pe poziții încă din prima zi în care a fost confirmat primul caz 

COVID-19, deoarece urmăream îndeaproape evoluția din alte țări și am construit un plan în mai multe faze, 
astfel încât personalul MedLife să fie informat, pregătit și protejat, iar pacienții monitorizați în siguranță. 

Venim permanent cu soluții, sprijinim și oferim măsuri concrete pentru segmentul corporate și avem 
resursele necesare să depășim această situație”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife. 

În ceea ce privește segmentul operațional, personalul administrativ și de suport, Sistemul Medical MedLife 
a implementat un Plan de Continuitate a Desfășurării Activității, siguranța angajaților fiind prioritară. 

Măsurile constau în împărțirea angajaților cheie în două echipe și evitarea interacțiunii fizice între aceștia, 

dar și desfășurarea activității la distanță, ambele asigurând o bună continuitate a activității companiei. De 
asemenea, toate evenimentele programate la nivel de grup în perioada următoare au fost suspendate, 

urmând să se revină asupra lor atunci când expunerea în spațiul public nu va mai reprezenta un risc pentru 
sănătatea oamenilor. 

Sistemul Medical MedLife monitorizează activ situația economică din România și posibilele implicații negative 
asupra operațiunilor sale curente, la momentul actual, existând reduceri ale activității determinate de 

măsurile de distanțare socială, impuse de către autoritățile publice ca măsuri de limitare a răspândirii 
virusului SARS-CoV-2 (Coronavirus). În pofida diminuării activității, compania a luat toate măsurile necesare 

pentru a păstra o bună continuitate a activității medicale în toate clinicile și spitalele MedLife, având 
prioritară grija față de personalul medical și colegii din linia întâi și studiază compensarea acestor turbulențe 
prin scăderea pe termen scurt a costurilor de overheads. 

“Ne asigurăm toți acționarii și investitorii că monitorizăm îndeaproape contextul actual și impactul pe care 

îl are acesta asupra evoluției noastre de business, păstrând față de ei o comunicare permanentă și 
transparentă. Avem resursele necesare pentru a depăși această perioadă sensibilă din punct de vedere 
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social și economic, obiectivul primordial fiind siguranța pacienților și personalului medical. Suntem 

încrezători că România va putea ieși din impas și își va putea relua bunul mers al lucrurilor. Avem  la rândul 
nostru toată deschiderea de a susține acest efort național pentru a combate pandemia cu noul coronavirus”, 
a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife. 

Prioritatea Sistemului Medical MedLife rămâne sănătatea pacienților și a angajaților, respectând pe deplin 
deciziile autorităților locale. 
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