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AVEȚI OBLIGAȚIA DE A NU PĂRĂSI DOMICILIUL DECLARAT PE O PERIOADĂ DE 14 ZILE

WWW.MS.RO  ȘI  WWW.INSP.GOV.RO
Informați-vă utilizînd surse oficiale

112
SUNAȚI LA

ÎN CAZUL ÎN CARE 
PREZENTAȚI SIMPTOMELE 

CORONAVIRUSULUI

Dacă ați călătorit în ultimele 14 zile într-o zonă afectată de coronavirus sau ați intrat în contact cu o persoană confirmată COVID-19

FEBRĂ, TUSE, DIFICULTATE LA RESPIRAȚIE, DURERE ÎN GÂT
Anunțați imediat personalul medical în cazul în care prezentați simptome

LISTA ZONELOR AFECTATE
ZONA ROȘIE (CARANTINĂ) STATE CU PESTE 500 DE CAZURI CONFIRMATE

COVID-19

stare de urgență

instaurează

în România

 Republica Populară China - regiunea 
Hubei

Populație 1,401 miliarde

 Italia - întreaga țară
Populație 60,27 milioane

 Coreea de sud - Daegu (oraș)  
și Cheongdo (județ)

Populație 51,47 milioane

 Iran - întreaga țară
Populație 83,67 milioane

Ultima actualizare a listei
16 martie 2020

TelVerde este pentru  
informare, Nu pentru urgențe!

La TelVerde  

0800 800 358  
suni gratuit din orice rețea 
de telefonie fixă sau mobilă, 

zilnic, între 08.00-23.00, pentru 
a obține informații suplimentare 

despre noul tip de infecție cu 
Coronavirus (COVID-19)

Pentru a nu bloca linia alocată, 
vă rugăm să sunați numai în 

situații justificate!

 Austria
 Belgia
 Coreea de Sud  
(restul țării)
 Danemarca
 Elveția
 Franța
 Germania
 Japonia

 Marea Britanie
 Norvegia
 Olanda
 RP China  
(restul țării)
 Spania
 SUA
 Suedia
 Malaezia

CE TREBUIE SĂ 
ȘTIȚI DESPRE NOUL 

CORONAVIRUS  
(Covid-19)

10 elemente 
comportamentale 

care trebuie 
urmate: 

1. Spălați-vă mâinile de 
multe ori;

2. Evitați contactul 
cu persoane care sunt 
suspecte de infecții 
respiratorii acute;

3. Nu vă atingeți ochii, 
nasul și gura cu mâinile;

4. Acoperiți-vă gura și 
nasul dacă strănutați sau 
tușiți;

5. Nu luați medicamente 
antivirale și nici antibiotice 
decât în cazul în care vă 
prescrie medicul;

6. Curățați toate 
suprafețele cu 
dezinfectanți pe bază de 
clor sau alcool;

7. Utilizați masca de 
protecție doar în cazul în 
care suspectați că sunteți 
bolnav sau în cazul în 
care acordați asistență 
persoanelor bolnave;

8. Produsele ”MADE in 
CHINA” sau pachetele 
primite din China nu sunt 
periculoase;

9. Sunați la 112 dacă aveți 
febră, tușiți sau v-ați 
întors din China sau zonele 
în carantină din Europa de 
cel puțin 14 zile;

10. Animalele de companie 
nu transmit coronavirus. 


