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Pe măsură ce numă-
rul cazurilor de infecție 
va scădea, treptat, spita-
lele vor reveni la activi-
tatea specifică dinaintea 
pandemiei. „Spitalele vor 

funcționa în sistem com-
binat. Adică unitățile sani-
tare care au tratat și până 
acum pacienți COVID vor 
trata în continuare. Avem 
5.000 de pacienți în spita-

le. Ei trebuie tratați în con-
tinuare. Pe măsură ce nu-
mărul de pacienți va scă-
dea, și activitatea spitale-
lor se va relua cu tot pro-
filul de activitate pe care îl 
are fiecare unitate sanita-
ră, încât să existe un pro-
ces gradual de reîntoarce-
re la normalitate“, susține 
ministrul Sănătății, dr. 
 Alexandru Rafila.

l Purtați masca de 
protecție în spațiile des-
chise aglomerate, mijloa-
cele de transport în co-
mun, spațiile închise, in-
clusiv în unitățile sani-
tare, grădinițe, școli și 
universități,

l  Evitaț i  spaț i i le 
aglo merate, închise și 
deschise,

l Spălarea mâini-
lor cu apă și săpun ori 
substanțe antiseptice es-
te esențială, 

l  Mi j l oace le  de 
transport în comun și 
unitățile de interes public 
trebuie igienizate periodic 
în continuare,

l Dacă apar simpto-
me de îmbolnăvire, trebu-
ie să vă testați, mergeți la 
medicul de familie, în cen-
trele de evaluare și trata-

ment sau la Unitățile de 
Primiri Urgențe pentru a 
primi medicația adecvată,

l Nu luați medica-
mente fără recomandarea 
medicului! 

Pentru situația în ca-
re vom fi diagnosticați cu 
noul virus, specialiștii ne 
recomandă să ne izolăm 
la domiciliu, chiar dacă 

nu vom mai fi controlați 
de către autorități. „Izo-
larea unei persoane simp-
tomatice este norma-
lă. Aceeași recomanda-
re o avem și pentru al-
te tipuri de afecțiuni. Da-
că ai gripă, tot trebuie să 

te izolezi. Sigur că este 
o diferență în momentul 
de față, izolarea nu este 
dublată de control, pen-
tru că acel control al izo-
lării va dispărea, dar as-
ta nu înseamnă că, da-
că avem simptome, da-

că se confirmă diagnosti-
cul, trebuie să împrăștiem 
infecția. Este o conduită 
pe care nu avem cum să 
o încurajăm în vreun fel, 
dimpotrivă. Izolarea este 
esențială și pentru o vin-
decare mai rapidă. Chiar 

dacă primești tratament 
ambulatoriu, este bine să 
fii izolat, inclusiv de mem-
brii familiei, încât să nu 
transmiți infecția“, a spus 
dr. Alexandru Rafila, mi-
nistrul Sănătății, într-o 
conferință de presă.
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Centrele de 
evaluare în 
vederea depistării 
infecției cu virusul 
SARS-CoV-2 vor 
fi în continuare 
funcționale. 
Testarea așadar, va 
continua pentru a 
se evita răspândirea 
infecției. 

Ministrul Sănătății, dr. 
Alexandru Rafila ne asi-
gură că testarea rămâne 
o componentă esențială a 
controlului acestei infecții. 
„Nu putem să sperăm la 
o reducere a număru-
lui de cazuri prin închi-
derea centrelor de testa-
re. (...) Menținem capaci-
tatea de testare inclusiv a 
centrele de prelevare care 
sunt în București și cred 
că mai sunt încă în câte-
va județe, încât oamenii 
să aibă acces la testare 
și îi sfătuim să se îndrep-
te spre aceste centre sau 
spre medicii de familie ca-
re, în mod evident, pot să 
facă în continuare testa-

rea. Nu trebuie renunțat 
la testare, pentru că tes-
tarea face parte din acest 
ansamblu de măsuri, ca-
re ne-au permis de data 
aceasta să ținem lucrurile 
sub control, să nu avem 
spitalele supraaglomerate 
și să nu avem așa de mul-
te decese. Testarea tre-

buie să continue. Și ace-
le centre de evaluare vor 
continua să funcționeze, 
pentru că scopul nostru 
nu este să internăm oa-
menii în spitale. Scopul 
este să putem să evaluăm 
și să le oferim tratament 
ambulatoriu“, anunță mi-
nistrul Rafila. 

Pandemia de COVID-19 nu s-a încheiat 

Iată recomandările Ministerului Sănătăţii 
pentru autoprotecţia populaţiei!
După mai bine de doi ani de stare 
de alertă sanitară, iată că autoritățile 
au ridicat toate restricțiile împotriva 
răspândirii noului coronavirus. Cu toate 
acestea, specialiștii Ministerului Sănătății 
avertizează asupra faptului că pandemia 
nu s-a încheiat și sfătuiesc populația 
să continue să se autoprotejeze. Iată 
recomandările experților! 

Dacă se 
confirmă 
diagnosticul, 
nu trebuie să 
împrăștiem 
infecția”

ministrul Sănătății

Dr. Alexandru 
Rafila

Continuă testarea pentru 
depistarea noului coronavirus

Spitalele vor funcționa în 
„sistem combinat“

Unitățile sanitare publice vor trata atât 
pacienții care vor fi diagnosticați cu SARS-
CoV-2, cât și pe cei care au alte afecțiuni. Nu 
vor mai exista spitale COVID și non-COVID. 


