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CE ESTE 
CORONAVIRUSUL?
Coronavirusurile sunt un grup mai 
mare de virusuri care pot infecta atât 
animalele, cât și oamenii. Unele coro-
navirusuri pot cauza simptome similare 
răcelii, în vreme ce altele cauzează boli 
mai severe (precum MERS – sindromul 
respirator din Orientul Mijlociu și SARS 
- sindromul respirator acut sever). 

O diferență importantă între virusul 
gripal și coronavirus este că oamenii 
au deja un anumit nivel de imunitate 
față de gripa comună. În schimb, siste-
mele noastre imunitare nu au mai fost 
expuse la coronavirus. 

În prezent, la nivel global, ne 
confruntăm cu pandemia cauzată 
de virusul SARS-CoV-2, respectiv 
de boala COVID-19.

SARS-CoV-2 este denumirea coro-
navirusului care a provocat pandemia 
actuală, deși îl vei întâlni și cu numele 
2019-nCoV sau „noul coronavirus”.

COVID-19 este numele bolii provo-
cate de virusul SARS-CoV-2, boala coro-
navirusului (COrona VIrus Disease), 
unde 19 e anul apariției. 
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ATENȚIE! Nu toate persoanele infectate cu coronavirus 
(COVID-19) au simptome!

Virusul poate fi transmis inclusiv de persoane aparent sănă-
toase, care nu știu că sunt infectate.

CUM SE RĂSPÂNDEȘTE 
CORONAVIRUSUL?
Coronavirusurile umane se răspândesc prin picături (tuse și strănut) și contact 
personal neprotejat cu o persoană infectată (atingere, strângere de mână).

Virusul se poate transmite prin:

Contact direct

• Între persoane care sunt în 
contact direct (strângerea mâini-
lor, îmbrățișările, sărutul obrajilor 
sau al mâinilor, atingerea fețelor 
cu mâinile).

• Prin picăturile produse atunci 
când o persoană infectată 
tușește sau strănută. 

Contact indirect

• Atingerea suprafețelor care sunt 
atinse des și de alte persoane, 
precum: balustrade, clanțe, 
mânere, butoane de lift sau de 
acces, etc.

• Folosirea acelorași sticle / pahare 
/ tacâmuri cu alte persoane.

• Folosirea acelorași măști de 
protecție/ haine/ așternuturi de 
pat cu alte persoane. 

• Folosirea bancnotelor și a mone-
delor- transmiterea virușilor se 
realizează într-o pondere semni-
ficativă prin intermediul banilor, 
cu care ia contact, statistic, un 
număr foarte mare de persoane.
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Simptomele următoare se pot instala în 2-14 zile de la 
data expunerii la virus:

CARE SUNT SIMPTOMELE 
COVID-19?
Persoanele infectate cu coronavirus 
pot avea simptome diferite, de la cele 
ale unei simple răceli, până la stări mai 
grave (ex. temperatură mare, dureri în 
piept, dificultăți de respirație, pneu-
monie) care pot conduce la deces. 

Unele persoane pot să fie infectate, 
dar nu dezvoltă niciun simptom și nu 
se simt bolnave. Persoanele aparent 

sănătoase pot, însă, transmite COVID-
19 către alții. Majoritatea oamenilor își 
revin după ce au fost infectați, urmând 
indicațiile de tratament primite 
din partea medicilor specialiști.  În 
momentul de față, toate persoanele 
infectate sunt supravegheate și tratate 
în spital. 

Cam 1 din 6 persoane care au COVID-19 dezvoltă forme severe 
ale bolii și au dificultăți în respirație. Persoanele în vârstă și cei 
care au alte boli, precum tensiune arterială mare, probleme cu 
inima sau diabet au șanse mai mari să dezvolte o formă severă 
a bolii.

• Febră.
• Tuse seacă.
• Insuficiență respiratorie (dificultate în respirare/senzație de 

sufocare).
• Oboseală.
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CUM TE POȚI PROTEJA?
1 2

Spală-te des pe mâini cu 
apă și săpun timp de cel 
puțin 20 de secunde, mai 
ales după ce ai fost într-un 
loc public sau după ce îți 
sufli nasul, tușești sau stră-
nuți. Pentru a te șterge pe 
mâini folosește, de prefe-
rat, prosoape de hârtie. 

Dacă nu sunt disponibile 
apa și săpunul, utilizează 
un produs de dezinfectare 
a mâinilor (ex. gel dezin-
fectant, spirt). Acoperă cu 
lichidul toată suprafața 
mâinilor și freacă-ți mâinile 
până când se evaporă 
lichidul..

3 4

Evită să îți atingi ochii, 
nasul și gura cu mâinile 
nespălate. 

Acoperă-ți gura și nasul cu 
o mască medicală, batistă 
sau cu interiorul cotului 
atunci când tușești sau 
strănuți. Spălă-te pe mâini 
după aceea și aruncă 
masca sau batista. 

5 6

Evită zonele aglomerate 
și folosește o mască de 
protecție atunci când intri 
în spații publice închise 
(ex. magazine, bănci, sedii 
ale unor instituții) sau în 
mijloacele de transport în 
comun. Încearcă să menții 
1,5 metri distanță față de 
alți oameni, oricând este 
posibil. 

Spală prosoapele, așternu-
turile și hainele cu regu-
laritate, de preferință la 
temperaturi de minim 60 
de grade. 
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7 8

Curăță și aerisește spațiile 
în care locuiești sau lucrezi, 
cât de des posibil. 

Evită contactul personal 
apropiat cu persoanele ce 
prezintă febră și tușesc sau 
strănută.

9 10

Mergi la medic dacă ai 
febră, tușești sau ai dificul-
tăți la respirație.

Dacă te îmbolnăvești în 
timp ce călătorești, cere 
ajutor medical cât mai 
repede și informează 
personalul medical despre 
istoricul de călătorie.

11

Distanțează-te de ceilalți 
în cazul în care COVID-19 
se răspândește în propria 
comunitate. Acest lucru 
este extrem de important 
pentru persoanele care 
prezintă un risc mai mare 
de îmbolnăvire (persoane 
în vârstă, persoane care au 
alte boli)..

ATENȚIE! Trebuie să 
te speli pe mâini și în 
următoarele situații:

• După ce îți sufli nasul, 
tușești sau strănuți.

• Imediat ce ajungi acasă, 
indiferent de situație. 

• După utilizarea toaletei.
• Înainte de a mânca sau 

pregăti mâncarea.
• După contactul cu 

animale domestice sau 
animale de companie.

• Înainte și după ce intri în 
contact cu altă persoană 
(de exemplu, un copil)
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3. 4.

1. 2.

5. 6.

CUM SĂ PORȚI MASCA?
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3. 4.

1. 2.

5. 6.

CUM SĂ DEZINFECTEZI 
SUPRAFEȚELE?

Curăță și dezinfectează frec-
vent suprafețele pe care le 
atingi cu dezinfectați pe 
bază de alcool sau clor. 

Aceste suprafețe includ:

• mese, 
• clanțe, 
• întrerupătoare de lumină, 
• blaturi de bucătărie, 
• mânere, 
• birouri, 
• telefoane, tastaturi, 
• toalete, robinete și chiuvete.

Înainte de a dezinfecta o suprafață sau 
un obiect, trebuie întâi să o cureți cu 
apă și detergent. Apoi, dezinfectarea 
se face cu o cârpă sau lavetă înmuiată 
în dezinfectant.

Cu ce produse poți dezin-
fecta obiecte / suprafețe?

• Diluarea înălbitorului 
(clorului) casnic.

 ■ Pentru a face o soluție de 
înălbitor (clor), amestecă 5 

linguri (80 ml) la 3,8 litri de 
apă sau 4 lingurițe la un 
litru de apă.

 ■ Urmează instrucțiunile de 
pe ambalaj pentru apli-
care și pentru ventilarea 
corespunzătoare a spațiilor 
după aplicare. Verifică data 
de expirare a produsului 
pentru a nu folosi produse 
expirate. Nu amesteca 
niciodată înălbitorul 
(clorul) cu amoniacul 
sau orice alt produs 
de curățare. Înălbitorul 
casnic care nu a expirat va 
fi eficient împotriva coro-
navirusurilor atunci când 
este diluat corespunzător.

• Soluții alcoolice 
(dezinfectant)

 ■ Asigură-te că soluția de 
dezinfectat are cel puțin 
70% alcool.

NU UITA! Indiferent dacă cureți și dezinfectezi suprafețele și 
obiectele din jurul tău sau nu, trebuie să continui să te speli des 
pe mâini și să eviți să îți atingi fața!
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CUM SĂ TE 
COMPORȚI 
ÎN SPAȚIILE 
COMUNE ȘI 
LOCURILE 
PUBLICE?
ATENȚIE! Autoritățile au luat diferite 
măsuri in ultimele câteva luni, pentru 
a preveni și limita răspândirea COVID-
19 – de exemplu, au existat interdicţii 
privind deplasarea în afara locuinţei,  
și limitarea oricăror 
adunări de persoane sau 
activităţi de grup. 

Aceste măsuri pot 
evolua și se pot schimba. 
Informați-vă constant 
despre regulile impuse de 
autorități. 
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Sfaturi generale

• Evită zonele aglomerate precum 
adunările publice, cozile, zonele 
de trafic intens, zonele de 
recreere.

• Păstrează o distanță de 1,5–2 
metri față de celelalte persoane 
pe care le întâlnești.

• Limitează la maximum orice 
contact direct cu alte persoane, 
în afara celor care fac parte din 
familia restrânsă. Evită strânge-
rea mâinilor, îmbrățișările, sărutul 
obrajilor sau al mâinilor, atinge-
rea fețelor cu mâinile.

• Evită atingerea suprafețelor 
care sunt atinse des și de alte 
persoane, precum: balustrade, 
clanțe, mânere, butoane de lift 
sau de acces. În cazul în care 
trebuie să atingi aceste supra-
fețe, protejează-te cu șervețele 
de unică folosință.

• Poarta mască de protecţie în 
locurile publice închise!

1,5 M
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În Centrul de cazare pentru 
solicitanţi de azil - IGI

• Respectă regulile impuse de 
conducerea centrului. Acestea 
pot fi suplimentare față de  
măsurile generale impuse 
de autorități. Toate aceste 
măsuri trebuie respectate, 
fiindcă vin în sprijinul tău și 
au scopul de a te proteja. 

• Limitează la maximum orice 
contact direct cu alte persoane, 
în afara celor care fac parte din 
familia restrânsă. Evită strânge-
rea mâinilor, îmbrățișările, sărutul 
obrajilor sau al mâinilor, atinge-
rea fețelor cu mâinile.

• NU intra în contact direct cu 
familia sau colegii de cameră 
când te întorci în centru decât 
după ce te-ai spălat pe mâini.  

• Păstrează o distanță de 1,5-2 
metri, față de celelalte persoane 
pe care le întâlnești în centru. 

• Evită aglomerarea spațiilor 
comune – ex. punct acces, 
bucătărie, holuri, spații de 

recreere, birourile personalului 
din centru. 

• Curăță și dezinfectează zilnic 
toate suprafețele pe care le 
atingi frecvent (ex: mese, clanțe, 
obiecte de mobilier, bateria/
robinetele de la chiuvetă, alte 
obiecte care pot fi atinse și de 
alte persoane).

• Aerisește de mai multe ori pe 
zi încăperile în care locuiești 
(camera din centru) sau desfă-
șori activități.

• NU bea lichide din aceeași sticlă/
pahar cu alte persoane și NU 
folosi aceleași tacâmuri.

• NU intra în contact direct cu 
persoanele aflate în izolare, 
indiferent dacă prezintă sau nu 
simptome.

• Dacă te afli în izolare la 
Centru, respectă Ghidul 
de auto-izolare oferit de 
Inspectoratul General pentru 
Imigrări. 

ATENȚIE! Dacă prezenți simptome specifice COVID-19 
(tuse, febră, dificultăți în respirație) adresează-te imediat 
personalului medical din centru!

1,5 M
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În mijloace de transport în comun

• Dacă te afli în autobuz / tram-
vai / metrou, păstrează distanța 
și șă NU sta față în față cu alte 
persoane.

• Păstrează o distanță de 1,5-2m 
față de celelalte persoane în 
stația de metrou / autobuz / 
tramvai

• Spală-ți sau dezinfectează-ți 
mâinile după ce ai mers cu trans-
portul în comun. 

• Evită zonele aglomerate. Alege, 
pe cât posibil, rute sau moda-
lități de transport alternative. 
Dacă este posibil, evită deplasa-
rea la ore de vârf și alege intervale 
orare cu trafic scăzut.

• Dacă stai în oraș și ai de parcurs 
distanțe mici, mergi pe jos, 
cu bicicleta sau cu trotineta 
electrică. 

1,5 M
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În parc

• Evită zonele aglomerate
• Nu îți duce copiii în locurile de 

joacă. Acestea conțin suprafețe și 
obiecte care sunt atinse de mulți 
alți copii în fiecare zi.
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La muncă

• Muncește de acasă, dacă este 
posibil și angajatorul este de 
acord.

• Respectă toate regulile de 
protecție și curățenie impuse de 
angajator – ex. spălarea pe mâini, 
purtarea măștii, distanțarea față 
de colegi sau clienți. 

• Aerisește și curăță de mai multe 
ori pe zi spațiul unde lucrezi.

• Pe cât posibil, nu folosi bani cash 
(bancnote, monede). Plătește cu 
cardul sau cu telefonul. 

• Când te întorci acasă de la 
muncă, NU intra în contact direct 
cu nimeni (colegi de cameră, 
familie, vecini) până nu te-ai 
spălat pe mâini. 
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Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul Înaltului Comisariat ONU 
pentru Refugiaţi (UNHCR) și în cooperare cu Inspectoratul General pentru 
Imigrări (IGI). Răspunderea pentru conținutul acestei publicații revine echipei 
Consiliului Naţional Român pentru Refugiaţi, fără a reflecta în mod necesar 
punctul de vedere al UNHCR sau al IGI.

Pentru mai multe informații, accesează: 

Institutul Național de Sănătate Publică - 
Centrul Național de Supraveghere și Control al 

Bolilor Transmisibile (CNSCBT)   
www.cnscbt.ro/ 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS)  
www.who.int/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019 

Inspectoratul General pentru Imigrări   
http://igi.mai.gov.ro/ro/blog/

important-covid-19

UNHCR România 
www.unhcr.org/ro/covid-19   

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi -  
www.cnrr.ro/index.php/ro/ 

www.Stirioficiale.ro


