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Ce înseamnă  Covid-19? 
Coronavirusurile sunt un 
grup de virusuri întâlni-
te frecvent la animale, 
care uneori pot fi trans-
mise și la oameni. O no-
uă tulpină a acestui co-
ronavirus, denumit de 
Organizația Mondială a 

Sănătății 2019-nCoV (Co-
vid-19), a fost descope-
rită la începutul aces-
tui an în orașul Wuhan 
din China, de către cer-
cetătorul Leo Poon, viru-
solog la School of Public 
Health de la Universita-
tea din Hong Kong. Apa-

rent banal, un astfel de 
virus poate duce la deces 
prin sindrom respirator 
acut sever, pneumonie și 
chiar insuficiență renală. 
La gravide, el poate pro-
voca nașterea prematură 
sau avortul spontan.

Cum îl 
recunoaștem?

Pornind de la in for-

ma țiile cunoscute pâ-
nă acum, se apreciază 
că perioada de incubație 
a virusului poate fi între 
2 și 26 de zile. Simpto-
mele noului virus, denu-
mit provizoriu de OMS 
2019-nCoV, sunt, în mul-
te cazuri, similare cu cele 
ale unei răceli. Mai exact, 
dureri de cap, dureri mus-
culare, care pot fi însoțite 
de febră și oboseală, tu-

se uscată care irită și 
nu se mai sfârșește, și 
respirație îngreunată. 

Cum ne putem 
îmbolnăvi?

Atenție! Putem lua 
această infecție foarte 
ușor. Virusul se transmi-
te pe cale aeriană, mai 
exact prin inhalarea par-
ticulelor din tusea sau 

strănutul unei persoane 
infectate sau prin contac-
tul cu o suprafață conta-
minată și atingerea nasu-
lui, gurii sau a ochilor cu 
mâinile murdare. Boala 
se manifestă mai agresiv 
la copii, vârstnici, gravide 
și persoane cu imunitatea 
scăzută, în special bol-
navi cronici cu afecțiuni 
cardiovasculare și respi-
ratorii.

sănătate

Covid-19, 
virusul care 
ameninţă planeta 

Deși coronavirusul a ajuns pe teritoriul 
României, Ministerul Sănătății face apel 
la populație să nu intre în panică și să 
respecte sfaturile specialiștilor în ceea 
ce privește prevenirea îmbolnăvirilor în 
masă. Și atunci? Este sau nu Covid-19 o 
amenințare pentru noi? Trebuie să ne 
temem sau nu? 

 Spălarea mâinilor 
cât mai des. Mâinile trebu-
ie să le spălăm cu apă și 
săpun cel puțin 20 de se-
cunde. Dacă nu avem apă 
și săpun, putem folosi un 
dezinfectant pentru mâini 
pe bază de alcool. Spălarea 
mâinilor elimină virusul; 
 Evitarea contac-

tului cu persoane care 
sunt suspecte de infecții 
respiratorii acute. Păs-
trăm o distanță de cel 
puțin 1 metru între noi 
și alte persoane, în spe-
cial când acestea tușesc, 
strănută sau au febră, de-
oarece picăturile de salivă 

pot transmite virusul de la 
o distanță apropiată;
 Nu atingem ochii, 

nasul și gura cu mâini-
le. Dacă mâinile noas-
tre intră în contact cu 
o suprafață contamina-
tă de virus, acesta se va 
răspândi în tot corpul;
 Acoperim gura 

și nasul când strănutăm 
sau tușim. De preferat ar 
fi să ne acopreim gura și 
nasul cu șervețele de uni-
că folosință. Dacă acope-
rim gura și nasul cu mâi-
nile când tușim sau stră-
nutăm, putem contamina 
obiecte sau persoane cu 

care venim în contact;
 Nu luăm medica-

mente antivirale și nici an-
tibiotice decât în cazul în 
care ni le prescrie medi-
cul. Antibioticele au efec-
te benefice doar  împotri-
va bacteriilor nu împotriva 
virusurilor.  Covid-19 este 
un virus, deci nu se utili-
zează antibiotic ca meto-
dă de prevenire sau trata-
ment, decât în cazul în ca-
re se constată și o infecție 
bacteriană;
 Curățăm toa-

te supra fețele cu dezin-
fectanți pe bază de clor 
sau alcool;
 În cazul în ca-

re suspectăm că suntem 
bolnavi sau ajutăm per-
soanele bolnave, punem 
masca de protecție. Nu 
este necesar să  folosim 
măști de protecție supra-
puse una peste alta; 
 Sunăm la 112 da-

că avem febră, tușim sau 
ne-am întors din China 
ori din oricare altă zonă a 
lumii aflată în carantină. 

Regulile pe care trebuie să le respectăm 
ca să prevenim virusul misterios!
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După cum se știe, cornavirusul nu are tratament 
și nici vaccin pentru prevenirea răspândirii. El se 
tratează doar simptomatic și poate suferi mutații. 
Asta înseamnă că pe parcurs poate deveni mai 
sever decât se cunoaște la momentul actual. De 
aceea, cel mai bine ar fi să evităm îmbolnăvirea. 
Iată regulile de comportament impuse de 
specialiștii Ministerului Sănătății, în scop preventiv!   

 

informarea corectă ne ajută să evităm îmbolnăvirea 
și răspândirea viruslui. de aceea, Ministerul Sănătății 
a pus la dispoziția populației linia telVerde de unde 
oricine poate obține informații legate de infectarea cu 
virusul COVid-19. numărul este 0800800358 și poate 
fi apelat gratuit. “rugăm cetățenii să apeleze numărul 
unic de urgență 112 doar pentru situații de urgență, 
iar pentru solicitarea de informații să apeleze linia 
telVerde. Programul de funcționare al liniei verde 
este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv în zilele 
de sâmbătă și duminică. la această linie telefonică 
pot fi solicitate informații despre modul în care se 
manifestă virusul, modalități de prevenire a îmbolnăvirii 
și alte detalii legate de conduita preventivă. reiterăm 
faptul că linia telefonică telVerde este strict pentru 
informarea cetățenilor și nu este un număr de urgență! 
În cazul în care sunt suspiciuni asupra unor persoane 
care ar fi contactat virusul, aceste situații trebuie 
anunțate la numărul unic de urgență 112”, informează 
Ministerul Sănătății. 

De unde ne informăm corect?

Este sau nu 
un pericol 

real pentru 
români? 


