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București, 09.03.2020      

 
 

Îndrumări importante pentru membrii MLNR referitoare la COVID-19 
 
 

Așa cum se cunoaște deja din informările publice efectuate de autoritățile române, către toți 
cetățenii români, în ceea ce privește extinderea COVID-19 atât la nivel național, cât și în 
întreaga lume, la rândul său, Marea Lojă Națională din România emite acest mesaj urgent către 
membrii săi. 
 
Autoritățile publice din România reacționează preventiv la situația creată de coronavirusul care 
a fost detectat în Provincia Wuhan din China, în luna decembrie 2019, și care s-a transmis și a 
cauzat deja o situație fără precedent în Italia, dar și multiple alte cazuri în țări din Europa, 
America de Nord, Asia, Australia și Africa. În România au fost confirmate 15 cazuri până în 
prezent. Potrivit Centrului pentru Prevenția și Controlul Bolilor al Uniunii Europene, virusul a fost 
denumit ”SARS-CoV-2”, iar boala cauzată de acesta a fost denumită ”coronavirus 2019”, 
abreviată ”COVID-19”. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), COVID-19 afectează 
cel mai mult persoanele vârstnice și acele persoane care au condiții medicale pre-existente, 
precum boli ale aparatului respirator, hipertensiune arterială, boli de inimă, diabet etc..  
 
Bazat pe declarațiile OMS că situația creată este o situație de urgență în ceea ce privește 
sănătatea publică, vă reamintim comunicatul oficial al Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și înspre statele afectate 
de infecția cu noul coronavirus: 
 
„Începând de astăzi, 9 martie 2020, ora 12:00, intră în vigoare deciziile Comitetului Național 
pentru Situații Speciale de Urgență privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și înspre 
statele afectate de infecția cu noul coronavirus. st
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Astfel, sunt sistate cursele aeriene către și dinspre Italia. De asemenea, operatorii aerieni au 
obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran și Coreea 
de Sud către România, cu escală, faptul că vor intra în carantină sau autoizolare pe teritoriul 
țării noastre. 
 
Operatorii aerieni au obligația de a nu permite îmbarcarea persoanelor de altă cetățenie decât 
cea română care vin către România, cu escală, din Italia, China, Iran și Coreea de Sud. 
 
Cetățenii români care sosesc în țară prin punctele de frontieră terestre venind dinspre sau după 
ce au călătorit înainte în Italia, China, Iran și Coreea de Sud intră în carantină instituționalizată 
pe raza județului de graniță sau în izolare la domiciliu, în funcție de zona din care vin. 
 
Accesul cetățenilor străini care vin în România din Italia, China, Iran, Coreea de Sud, indiferent 
de mijlocul de transport folosit, este permis doar cu condiția obligatorie de a intra în carantină 
sau autoizolare, după caz. 
 
Transporturile de marfă de minim 3,5 tone sunt exceptate de la restricțiile de trafic impuse prin 
hotărârea CNSSU din data de 8 martie a.c., privind accesul pe teritoriul României. 
 
Restricțiile menționate se aplică și pentru transportul maritim și fluvial. Deciziile enumerate mai 
sus sunt valabile până la data de 31 martie a.c., cu posibilitate de prelungire. 
 
Vă reamintim că începând cu data de 8 martie 2020 sunt interzise manifestările publice 
sau private, în spații deschise sau închise, cu un număr de participanți mai mare de 1000 
de persoane. 
 
Această măsură este obligatorie, la nivel național, pentru toți agenții publici și privați și 
nu este supusă negocierii, excepțiilor, neputând fi amânată. 
 
Evenimentele la care este estimată participarea unui număr mai mic de persoane pot fi 
organizate doar după obținerea aprobării de la Direcțiile de Sănătate Publică locale. 
 
Acceptul sau refuzul organizării va fi transmis în baza unei analize care ține cont de 
natura evenimentului, grupa de vârstă a participanților, modalitatea în care participanții 
ajung la eveniment și durata deplasării către eveniment, dacă există posibilitatea ca la 
eveniment să participe persoane pentru care există posibilitatea să fi fost în zone de risc 
sau să fi intrat în contact cu persoane contaminate. 
 
Această decizie este valabilă, de asemenea, până la data de 31 martie 2020 pe întreg 
teritoriul național al României și există posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția 
situației. 
 
În aceeași perioadă, nu vor mai fi organizate stagii de practică în spitale pentru studenții la 
medicină și farmacie, cu excepția situațiilor de voluntariat în sprijinul medicilor. 
 
Până la 31 martie a.c., aparținătorii pacienților nu pot efectua vizite în spitale. 
 
Vă informăm că a fost realizată și aprobată procedura de suspendare a cursurilor în unitățile de 
învățământ în cazul apariției cazurilor de COVID – 19 (coronavirus) în respectivele unități. st
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Procedura este utilă pentru luarea măsurii de suspendare a cursurilor în mod rapid și unitar, prin 
decizie a comitetului județean pentru situații de urgență. 
 
Până astăzi, 9 martie, la nivel național au fost confirmate 15 cazuri de cetățeni infectați cu 
virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul României. 
 
Dintre cei 15 cetățeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați. 
 
Toți pacienții internați au o stare generală bună, iar persoanele în vârstă și care au boli cronice 
sunt monitorizate cu atenție. 
 
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 27 de persoane pentru care se 
efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 
12.789 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală. 
 
În cursul zilei de ieri, 8 martie, au fost înregistrate 107 de apeluri la numărul unic de urgență 112 
și 917 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor. 
 
Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să 
apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE. De asemenea, cetățenii 
români din străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia 
special dedicată lor +4021.320.20.20. 
 
În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la 
nivel european și global, făcând precizarea că România se numără printre statele cel mai puțin 
afectate de acest virus. 
 
Până la data de 8 martie 2020, au fost raportate 9161 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, 
Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, 
Germania, Spania și Regatul Unit.” 
 
 
Marea Lojă Națională din România recomandă membrilor săi ca, în cazul în care au cunoștință 
de organizarea de manifestări masonice ce se încadrează în categoriile enunțate în comunicatul 
oficial al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (Ținute comune sau 
ceremonii, simpozioane, conferințe etc., în special când participanții provin din mai multe zone 
ale țării, cu risc COVID-19 sau fără, și când aceștia trec prin puncte aglomerate, cum ar fi 
aeroporturi, gări CFR, aerogări), să înștiințeze organizatorii cu privire la necesitatea obținerii 
aprobărilor de la Direcțiile de Sănătate Publică locale, sau, după caz, cu privire la imposibilitatea 
organizării respectivului eveniment. 
 

 
Marea Lojă Națională din România recomandă membrilor săi să urmeze aceste indicații: 
 

• Dacă un Frate prezintă semne de boală (febră, dureri musculare, deranjament stomacal, 
dificultăți de respirație, tuse seacă) nu va participa, sub nicio formă, la Ținute (Rituale / 
Albe) și nici la alte întruniri (simpozioane, conferințe, concerte etc.) și va urma instrucțiunile 
menționate mai jos. st
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• Dacă vreunul din membrii familiei prezintă simptomele descrise mai sus, Fratele va evita 
participarea la Ținute (Rituale / Albe) sau la alte întruniri (simpozioane, conferințe, concerte 
etc.) și va urma instrucțiunile menționate mai jos. 

• Recomandăm Fraților să renunțe temporar la orice tip de contact fizic specific Frăției 
(atingeri și orice alte metode de recunoaștere care implică orice formă de contact fizic), în 
cadrul ceremoniilor rituale, înainte sau după întâlnirile masonice.  

• Se va evita, pe cât posibil, apropierea la o distanță mai mică de 1.3 – 1.5 metri între Frați. 

• Rămâne la latitudinea Lojilor să evite efectuarea Inițierilor și Sporurilor de Salariu în această 
perioadă și recomandăm ca netezirea / instrucția gradului să fie făcută doar verbal, fără 
exemplificările practice, care implică atingerile specifice fiecărui grad în parte. 

• Fiecare Lojă va desemna un Frate care va dezinfecta cu alcool sau clor pupitrele de lucru și 
recuzita Templelor înainte și după Ținută. 

• Deoarece COVID-19 afectează cu precădere persoanele vârstnice și pe cele care suferă de boli 
pulmonare, boli ale inimii, hipertensiune arterială sau diabet, recomandăm Fraților care se 
încadrează în aceste categorii să manifeste o prudență deosebită cu privire la participarea la 
toate întrunirile. 

• Minimizați folosirea transportului în comun (spre exemplu, metrouri / autobuze / troleibuze / 
tramvaie) pentru a ajunge la întâlniri. 

• Spălați-vă bine pe mâini înainte și după întâlniri timp de 20 de secunde cu apă caldă. 

• Acest instrucțiuni se aplică chiar dacă purtați sau nu mănuși în timpul ceremoniilor. 
 
 
Dacă un Frate este îngrijorat că prezintă simptome ale COVID-19, îi recomandăm să utilizeze 
numărul unic de urgență 112 și 917 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru 
informarea cetățenilor. 
 

Orice membru MLNR care nu se simte bine ar trebui să urmeze sfaturile autorităților 

publice de sănătate din România. Dacă se știe că un membru MLNR a fost infectat cu 
COVID-19, este politica standard a autorităților publice de sănătate din România să îi 
contacteze pe toți cei cu care acesta a fost în contact. Ne așteptăm ca toți membrii 

MLNR să coopereze în totalitate pentru a reduce riscul la minimum posibil ca alți 

membri ai MLNR – precum și cetățenii români – să fie expuși.  
 

Ca întotdeauna, sănătatea membrilor MLNR și a cetățenilor români este primordială. Îi 

încurajăm pe toți membrii MLNR să urmeze aceste îndrumări și să se informeze cu 
privire la evoluțiile prezentate de autoritățile publice de sănătate din România, pe măsură ce 
sunt emise. 
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