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Coronavirus. 

Cum și unde ne 
putem infecta, 
când devenim 
suspecți și când 
trebuie să ne 
testăm? 
Institutul Național de Sănătate Publică 
(INSP) a actualizat, săptămâna trecută, 
definițiile de caz pentru sindromul 
respirator acut cu noul coronavirus. Iată 
cele mai noi informări și recomandări 
ale INSP, pentru limitarea răspândirii 
virusului! 

Când devenim suspecți?
  Când  avem  o  infecție  respiratorie  acută  –  cu 

debut brusc cu cel puțin unul dintre următoarele simp-
tome:  tuse,  febră,  dificultate  în  respirație  (scurtarea 
respirației);
  Când avem pneumonie, bronhopneumonie +/- 

pleurezie;
  Când avem o infecție respiratorie acută severă 

(SARI), febră sau istoric de febră, tuse și dificultate în 
respirație (scurtarea respirației) și care necesită spita-
lizare peste noapte.

INSP  recomandă  prioritizarea  testării  pentru 
 COVID-19, în cazul: 
  Persoanelor simptomatice, inclusiv a personalu-

lui medico-sanitar și auxiliar, conform definiției de caz;
  Contacților  apropiați  simptomatici  ai  cazurilor 

confirmate;
  Pacienților  cu maximum 48 de ore  înainte de 

procedura  de  transplant  (asimptomatici)  și  donato-
rii  de  organe,  țesuturi  și  celule  stem hematopoietice 
înainte de donare; pacienți  cu  transplant de organe, 
țesuturi  și  celule  stem hematopoietice aflați  în  trata-
ment imunosupresor, înaintea fiecărei internări din pe-
rioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 
de ore interval;
  Pacienților  asimptomatici  cu  imunosupresie  în 

contextul bolii sau indusă medicamentos, cu maximum 
48 de ore înainte de internarea în spital. 
  Pacienți oncologici asimptomatici aflați  în curs 

de chimioterapie și/sau radioterapie; 
  Pacienți oncologici asimptomatici aflați  în curs 

de chimioterapie - cu maximum 48 de ore înainte de 
fiecare cură,  respectiv de fiecare prezentare  la spital 
pentru monitorizare; 
  Pacienți oncologici asimptomatici aflați  în curs 

de radioterapie  înainte de prima ședință și apoi la 14 
zile, până la terminarea curei;
  Pacienți  oncologici  asimptomatici  înainte  de 

intervenții  operatorii  sau manevre  invazive,  cu maxi-
mum 48 de ore înaintea intervenției/manoperei;
  Pacienți hemodializați asimptomatici - de 2 ori 

pe lună;
  Pacienți hemodializați simptomatici. 

(Va urma)

În contextul în care 
masca a devenit 
deja obligatorie 
în spațiile închise, 
distribuitorii 
farmaceutici ne 
asigură că vom 
avea de unde să 
le achiziționăm. 
Lanțurile de 
farmacii vor pune la 
dispoziția publicului 
echipamente de 
protecție împotriva 
noului coronavirus, 
pe toată perioada 
stării de alertă.   

„O preocupare perma-
nentă de la începutul pan-
demiei  COVID-19  rămâ-
ne  identificarea unor par-
teneri,  inclusiv  din  rân-
dul companiilor românești 
care  și-au  dezvoltat 
capacități  de  producție  în 
acest  segment,  care  să 
poată  furniza  echipamen-
te  și  produse  conforme 
cu  standardele  în  vigoa-
re. Apreciem dialogul con-
stant  cu  autoritățile  din 
această  perioadă  cu  sco-
pul de a pune la dispoziția 
populației produse sanita-
re de protecție pentru pre-
venirea  răspândirii  viru-
sului  COVID-19  la  prețuri 
competitive. Având  în ve-
dere că acestea vor fi uti-
lizate  pentru  o  perioadă 
lungă de timp, asigurarea 
accesului populației este o 
prioritate  pentru  membrii 
ADRFR”, informează mem-
brii Asociației Distribuitori-
lor și Retailerilor Farmace-
utici din România. 

Nu  trebuie  să  mer-
gem cu teamă la farmacie 
să ne cumpărăm medica-
mente, măști sau mănuși. 
În  toată  această  perioa-
dă,  angajații  unităților 
farmaceutice vor  lua mă-
suri  sporite  atât  pen-
tru  protecția  persona-
lă, cât și pentru protecția 
clienților.  Și  nu  numai. 
„În  spirit  de  solidaritate 
și  responsabilitate  pen-
tru îmbunătățirea stării de 
sănătate a românilor, vom 
continua  să  ajutăm  prin 
campanii  de  susținere  a 
asociațiilor de pacienți și a 
voluntarilor  care  lucrează 
în  sprijinul  comunităților 

și  grupurilor  vulnerabile 
prin  furnizarea  unor  ma-
teriale  de  protecție  de 
care  au  mare  nevoie”, 
mai  spun  reprezentanții 
Asociației  Distribuitorilor 
și  Retailerilor  Farmaceu-
tici  din  România.  „Înce-
pând cu 15 mai, în spațiile 
comerciale, mijloacele de 
transport în comun, la lo-
cul  de  muncă  și  în  alte 
spații  închise  se  institu-
ie  obligativitatea  purtării 
măștii,  astfel  încât  nasul 
și gura să fie acoperite”, a 
spus zilele trecute dr. Ra-
ed  Arafat,  șeful  Departa-
mentului  pentru  Situații 
de Urgență,  după  o  dez-
batere  care  a  avut  loc  la 
sediul  Ministerului  Aface-
rilor Interne.

Peste 150.000 
de măști oferite 
României de către 
Comisia Europeană 

Și  statul  se  aprovizi-
onează  cu  echipamente 

anti COVID-19,  în paralel 
cu  lanțurile  farmaceutice. 
Nu mai puțin de 158.000 
de  măști  de  protecție 
KN95  GB2626-2006  au 
fost  livrate gratuit Româ-
niei,    săptămâna  trecută, 
în  cadrul  achizițiilor  efec-
tuate  de  către  Comisia 
Europeană pentru Statele 
Membre.  Potrivit  Ministe-

rului  Sănătății,  produsele 
vor fi păstrate deocamda-
tă  în  rezerva ministerului 
de  resort pentru comple-
tarea  stocurilor,  urmând 
a  fi  distribuite  în  funcție 
de  evoluția  pandemiei  și 
a  necesităților  către  fur-
nizorii de servicii medica-
le și direcțiile de sănătate 
publică.

Reprezentanții Asociației Distribuitorilor 
Farmaceutici: 

“Suntem pregătiți să asigurăm 
necesarul de materiale pentru 
protecția populației” 

Specialiștii avertizează că măștile pe care ni le facem 
singuri acasă nu ne protejează de noul coronavirus. 
Organizația Mondială a Sănătății și alte instituții 
internaționale de sănătate publică menționează 
foarte clar că măștile fabricate manual sau din pânză/
bumbac/tifon nu protejează împotriva infecției cu 
coronavirus. Pentru a proteja eficient împotriva unor 
infecții, măștile faciale trebuie să respecte câteva 
reguli speciale. Ele trebuie să fie o barieră eficientă 
împotriva microbilor prin existența unor filtre speciale 
și, în același timp, să permită respirația corectă. 
Materialul din care sunt fabricate măștile care nu 
respectă aceste reguli speciale de fabricație prezintă 
o rețea de fibre prea largă, care permite trecerea 
microorganismelor și astfel nu ne protejează eficient 
împotriva infecțiilor”, susține Ministerul Sănătății.

Atenție! Măștile fabricate acasă nu ne 
protejează de coronavirus 

Masca 
medicinală 
trebuie purtată 
la serviciu, în 
magazine și 
în mijloacele 
de transport în 
comun”

șeful 
Departamentului 
pentru Situații de 
Urgență

Dr. Raed Arafat
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