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Coronavirusul poate duce la complicații 
care cauzează decesul. Cele mai 
predispuse la complicații precum 
stopul cardiorespirator sau pneumonia 
bilaterală atipică sunt persoanele cu 
vârste peste 65 de ani și cei care au 
suferințe cardiorespiratorii, pulmonare, 
diabet, hipertensiune arterială sau boli 
autoimune. În consecință, medicii ne 
sfătuiesc să nu petrecem Paștele cu 
vârstnicii, chiar dacă ne sunt părinți sau 
bunici, și nici cu membrii familiei care au 
afecțiuni cronice. 

Folosim mască, 
mănuși și 
dezinfectanți 
când mergem la 
cumpărături

Fiind perioada în ca-
re trebuie să ne facem 
aprovizionarea pentru 
ma rea sărbătoare, trebu-
ie să acordăm o atenție 
deosebită măsurilor de 
protecție la cumpărături. 
În primul rând, nu tre-
buie să luăm nimic de la 
persoane fizice. Chiar da-
că sunt mai ieftine pro-
dusele de la oameni ca-
re vând pe stradă, la me-
trou, în fața porții sau pe 
câmp, cumpărăturile de 

la supermarket sunt ce-
le mai sigure. Autori-
tatea Națională pentru 
Protecția Consumatorilor 
verifică periodic modul în 
care sunt comercializate 
alimentele în marile cen-
tre comerciale și se pa-
re că aici sunt respecta-
te regulile de igienă, că-
rucioarele și suprafețele 
care pot fi atinse de cum-
părători sunt dezinfecta-
te în mod regulat, se fo-
losesc mănuși, se respec-
tă distanța socială la ca-
sierie, se poate plăti cu 
cardul. La intrarea în ma-
gazine sunt întotdeau-
na așezate covorașe îm-
bibate în dezinfectanți. 
Un alt lucru foarte impor-
tant este să nu ieșim din 
casă fără mască, mănuși 
și dezinfectanți. Ne dez-
infectăm la intrarea și la 
ieșirea din magazin. Când 
punem mâna pe un pro-
dus, îl și luăm, nicide-
cum nu îl punem înapoi 
pe raft. Nu punem mâ-
na pe pâine, dacă nu es-

te ambalată. Dacă vrem 
să cumpărăm mezeluri, 
cel mai indicat ar fi să 
le luăm direct ambalate, 
nu feliate, mai ales dacă 
observăm că vânzătoa-
rea nu poartă un echipa-
ment de protecție cores-
punzător. Banii pot fi pur-
tători de microbi, așa că 
ar fi mai bine să plătim 
cu cardul, dacă avem po-
sibilitatea. Pentru a pro-
teja persoanele vârst-
nice, nu vom merge la 
cumpărături între ore-
le 11.00-13.00. În cazul 
în care alegem să ne fa-
cem cumpărăturile onli-
ne, la primirea produse-
lor păstrăm distanța față 
de curier, plătim cu cardul 
și stropim ambalajele cu 
dezinfectant înainte de a 
scoate alimentele din ele.  

Acasă, ne spălăm 
bine pe mâini 
și manevrăm 
alimentele cu 
atenție deosebită 

Când ajungem acasă 
este esențial să ne spă-
lăm pe mâini cu apă cal-
dă și săpun, cel puțin 20 
de secunde. Apoi folosim 
un dezinfectant pentru 
mâini. Punga în care am 
adus alimentele o arun-
căm la coșul de gunoi. 

Dacă am cumpărat fructe 
și legume, le spălăm bine 
și le depozităm în frigider, 
astfel încât să nu ia con-
tact cu carnea și produ-
sele din carne. Alimentele 
ambalate în plastic, hârtie 
sau carton le scoatem din 
ambalaj folosind mănuși. 
Ambalajul îl aruncăm la 
coșul de gunoi și ducem 
gunoiul la ghenă cât mai 
repede posibil. Înainte de 
a ne apuca de gătit, tre-
buie să ne spălăm foar-
te bine pe mâini. Atenție! 
Carnea trebuie să o gă-
tim fiartă, friptă sau pră-
jită. Trebuie evitat con-
sumul cărnii care nu es-
te preparată termic foar-
te bine. Să nu uităm că 
virusul se propagă prin 
tuse sau strănut, particu-
lele minuscule ajungând 
pe suprafețe, obiecte sau 
în atmosferă. “Supermar-
keturile sunt locurile ide-
ale pentru a contracta vi-
rusul. Mulți oameni ating 
și înlocuiesc obiecte, ben-
zile de la casele de mar-
cat, cardurile, tichete-
le de parcare, butoane-
le bancomatelor, bonuri-
le… Ca să nu mai zic de 
apropierea altor oameni”, 
spune Sally Bloomfield, 
profesor la Școala de Igi-
enă și Medicină Tropica-
lă din Londra, citată de 
BBC. 

Avertismentul 
medicilor

Nu petreceți 
Paștele cu 
membrii 
familiei vârstnici 
sau care suferă 
de boli cronice! 

Nu petreceți Paștele 
împreună! Toți vârstnicii 
trebuie izolați! Acesta es-
te sfatul pe care ni-l dă 
prof. dr. Alexandru Rafi-
la, președintele Societății 
Române de Microbiologie 
pentru a trece cu bine de 
perioada Sărbătorilor. 

“Ar fi bine să gă-
sim soluții la nivelul fie-
cărei familii, astfel încât 
să putem să îi izolăm ca 
să îi protejăm, fie în pro-
pria locuință, dacă locu-
iesc separat, iar dacă nu 
locuiesc separat e bine să 
găsim o cameră destina-
tă în locuință și să încer-
căm să respectăm cu ma-
re strictețe regulile de igi-
enă individuală care pre-
vin transmiterea acestei 
boli. De asemenea, nu es-
te recomandată ieșirea 
acestor persoane, depla-
sarea în zone comercia-
le, chiar dacă nu mai sunt 
așa de aglomerate. Totuși, 
sunt populate și prezin-
tă un risc de transmitere 
a infecției. Atunci este bi-
ne să le furnizăm alimen-
tele, medicamentele și al-
te lucruri de strictă nece-
sitate. Sau, dacă discu-
tăm despre autoritățile lo-
cale, ideal ar fi să identi-

fice aceste persoane care 
sunt singure, de exemplu, 
și să încerce să le ofere 
un ajutor în mod regulat. 
Este contraindicat să fie 
vizitați de ceilalți membri 
ai familiei, pentru că unul 
dintre ei poate să fie bol-
nav, să fie în perioada de 
incubație, dar să transmită 
boala. Atunci, vă dați sea-
ma că automat și persoa-
nele vârstnice vor fi infec-
tate. Am încercat să explic 
tuturor în această perioa-
dă, mai ales că se apropie 
Sărbătorile de Paște, ca în 
special în timpul sărbători-
lor să evite acest lucru. Să 
sărbătorească Paștele îm-
preună e total contrain-
dicat pentru că acest lu-
cru va duce, la o săptă-
mână după Sărbătorile de 
Paști, la apariția unui ma-
re număr de cazuri, mai 
ales în rândul acestei ca-
tegorii. Lucrul acesta tre-
buie abordat cu mare gri-
jă. Trebuie sistate contac-
tele sociale, mai ales cu 
persoanele vârstnice. În 
general, trebuie evitate, 
dar mai ales cu persoane-
le vârstnice sau cu persoa-
ne care au și alte afecțiuni 
cronice”, a spus prof. Rafi-
la, citat de rfi.ro.

Cum evităm infecția COVID-19, de Paște

Sărbători frumoase 
şi sănătoase! 
Zilele 
premergătoare 
Sfintelor Paști și 
cele de sărbătoare 
sunt propice 
infecției cu noul 
coronavirus, chiar 
și în condițiile stării 
de urgență. De 
altfel, specialiștii 
avertizează că 
după Sărbătorile 
Pascale, România 
va înregistra o 
creștere mare a 
numărului cazurilor 
de îmbolnăviri, 
perioadă 
considerată a fi 
vârful epidemiei în 
țara noastră. Cum 
să ne bucurăm de 
Sărbători frumoase 
și sănătoase? 

 Nu intrăm în magazin dacă observăm că cineva 
tușește, transpiră sau suspectăm că are febră; 
 Păstrăm distanța socială atât la casierie, cât și la 
raft; 
 Mâncarea comandată la restaurant o încălzim 
înainte de a o consuma, iar suprafața pe care am 
pus produsul ambalat o dezinfectăm și aruncăm 
ambalajul cât mai repede posibil. De altfel, prof. dr. 
Alexandru Rafila, președintele Societății Române 
de Microbiologie ,atrage atenția asupra faptului că 
“Involuntar, în decurs de un minut ne atingem fața. 
Mâinile trebuie să fie curate și dezinfectate, săpun și 
dezinfectanți pe bază de alcool pe suprafețe”; 
 Nu punem mâna pe produsele ambalate fără să 
purtăm mănuși de protecție;
 La intrarea în magazin trecem coșul și picioarele pe 
covorașul îmbibat în dezinfectant;
 Aerisim locuința de mai multe ori pe zi;
 Facem curățenia generală folosind masca de 
protecție.

Sfaturi utile 
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