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„Din datele pe care 
le avem la dispoziţie din-
tr-o cercetare recentă, se 
constată că în spaţiile pu-
blice închise 4 români din 
10 nu utilizează deloc sau 

utilizează greşit masca de 
protecţie şi numai 2 din 
10 sunt atenţi la menţi-
nerea distanţării individu-
ale de minimum 1,5 me-
tri“, a spus Dragoş Dami-

an, directorul executiv al 
PRIMER, conform unui co-
municat de presă. Această 
constatare este extrem de 
îngrijorătoare, pentru că 
la stadiul din prezent de 
transmitere comunitară şi 
în absenţa unui tratament 
sau vaccin lucrurile „pot 
scăpa rapid de sub con-
trol“, avertizează repre-
zentantul PRIMER. Acesta 
subliniază faptul că atât în 
perioada stării de urgenţă, 
cât şi ulterior, fabricile de 
medicamente din ţară nu 

s-au confruntat cu niciun 
caz de infectare cu SARS-
CoV-2, întrucât cei 5.000 
de angajaţi au respectat 
fără abateri recomandări-
le autorităţilor. „Am imple-
mentat încă de la început 
şi am menţinut şi în pre-
zent măsurile de distanţa-
re individuală de 1,5 me-
tri, purtarea măştii în toa-
te spaţiile publice închise 
şi igiena mâinilor cu să-
pun şi dezinfectant. Aces-
te măsuri au devenit re-
flex pentru angajaţii noş-

tri şi este clar în acest mo-
ment că au prevenit trans-
miterea virusului în comu-
nităţile noastre“, mai spu-
ne Damian. În condiţiile în 
care punerea pe piaţă a 
unui medicament eficient 
şi sigur sau a unui vaccin 
care să prevină boala se 
va prelungi cel puţin până 
spre sfârşitul anului, res-
ponsabilitatea individuală 
este „primordială“. „Mas-
că, distanţare, spălare, 

dezinfectare. Sunt măsuri 
simple care funcţionează 
pentru prevenirea infectă-
rii, sunt accesibile tuturor 
şi ne dau încredere că pu-
tem să ne continuăm via-
ţa aproape de normalitate 
şi, la fel de important, că 
putem contribui la relan-
sarea economiei“, adaugă 
Dragoş Damian.
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Producătorii de medicamente avertizează! 

Masca și distanţarea sunt singurele mijloace prin care 
putem evita un dezastru 

Patronatul Producătorilor Industriali de 
Medicamente din România (PRIMER) trage, 
semnalul de alarmă! Nerespectarea măsurilor 
recomandate de autorităţi după relaxarea 
restricţiilor va duce, inevitabil, la o „catastrofă 
sanitară“ şi economică. „Singurele mijloace 
eficiente pentru a evita dezastrul“ sunt 
purtarea măştii şi distanţarea socială.

În ciuda temperatu-
rilor foarte ridicate şi a 
dorinţei populaţiei de a 
petrece tot mai mult timp 
cu familia şi prietenii la 
piscine, la mare sau la 
munte, România încă se 
mai află sub asediul pri-
mului val de coronavirus. 
Ba chiar, ţara noastră a 
ajuns să ocupe unul din-
tre locurile fruntaşe din 
S-E Europei în ceea ce pri-
veşte numărul de cazuri 
înregistrate. Potrivit mi-
nistrului Nelu Tătaru, din 
cauza faptului că mulţi nu 
mai respectă aproape de-
loc măsurile de protecţie 
impuse de autorităţi, încă 
de la începutul epidemiei, 
„avem o creştere a numă-
rului de cazuri, o reacuti-

zare a vechilor focare, o 
transmitere accentuată în 
comunitate“. 

Unii încă mai continuă 
să nu creadă în existenţa 
virusului sau în capacita-

tea lui de a curma vieţi. 
Pe aceştia, ministrul îi sfă-
tuieşte să meargă în spi-
talele suport, acolo unde 
sunt îngrijiţi pacienţii cu 
SARS-CoV 2 ca să se con-
vingă singuri de pericolul 
la care se expun  şi-i pre-
dispun pe cei din jur prin 
neglijenţa lor. 

„Încă este primul val, 
dar noi putem transforma 
acest prim val într-un val 
cu două cocoaşe. Putem 
face o a doua cocoaşă ca-
re poate fi mai violentă de-
cât prima, în condiţiile în 
care dacă atunci acţiona 
un instinct de conservare, 
acum parcă acest instinct 
de conservare la o parte 
din concentăţenii noştri 
nu mai există. Le reco-
mand să se uite în jur, să 
se uite în spitale, să mear-
gă în secţiile de terapie in-
tensivă, să vadă dacă într-
adevăr există acest coro-
navirus, să vadă că exis-
tă forme severe din ca-
uza cărora se poate mu-
ri şi la 30-39 de ani fără 
a avea comorbidităţi, să 
vadă că un corp medical 
stă în acele combinezoa-
ne transpirând o zi întrea-
gă în nişte condiţii foar-
te grele, dar  făcându-şi 
meseria“, a spus minis-
trul Sănătăţii, Nelu Tăta-

ru, într-o emisiune difuza-
tă de postul de televiziune 
Digi 24. Tocmai de aceea, 
cea de a patra etapă de 
relaxare a unor măsuri, 
care iniţial era programa-
tă cu începere de la 1 iu-
lie, a fost amânată. Abia 
de „la sfârşitul lunii iulie, 
începutul lunii august tre-
buie să ne aşteptăm la o 
viaţă cvasinormală. Spun 
cvasinormală în contex-
tul în care va trebui să 
ne obişnuim cu persisten-
ţa acestui virus un an sau 

doi, cu transmiteri subli-
minale, cu uşoare valuri 
cum le vedem la gripa se-
zonieră. Dar, ca să ajun-
gem la acest lucru, trebu-
ie să respectăm nişte re-
guli“, mai spune Tătaru. 

În cele mai 
mari spitale din 
Bucureşti nu mai 
sunt locuri 

„Recomandările, în 
acest moment, sunt pen-
tru agenţii economici, 
pentru populaţia civilă 
de a colabora în contex-
tul respectării regulilor. 
În continuare se poartă 
masca în spaţiile închise, 
în mijloacele de transport 
în comun, la locurile de 
muncă, cu excepţiile pre-
văzute. Avem transmitere 
comunitară accentuată, 
avem focare în constitui-

re. Nu sunt ca număr ma-
re de cazuri fiecare focar 
în parte, dar îl avem di-
seminat la nivelul întregii 
ţări. Recomand, în con-
tinuare, păstrarea aces-
tor precauţii. (...) Nu s-a 
terminat acest prim mo-
ment al pandemiei“, aver-
tizează ministrul Nelu Tă-
taru. Acesta a atenţionat 
şi asupra faptului că exis-
tă un număr scăzut de lo-
curi la Terapie Intensivă în 
Bucureşti. De altfel, spita-
le precum Institutul Ma-
tei Balş şi Spitalul Victor 
Babeş, din Capitală, cele 
mai mai unităţi sanitare 
publice în care sunt trataţi 
pacienţii cu COVID-19, 
au anunţat de mai mul-
te ori în ultima săptăma-
nă că nu mai au locuri la 
Terapie Intensivă din ca-
uza numărului mare de 
pacienţi cu forme severe. 

Atenție, cum 
şi unde vă 
petreceți 
concediul 
de odihnă! 

COVID-19 încă mai există, se 
transmite cu usurintă şi ucide şi la 
30 de ani, fără boli preexistente   

 Măsurile de protecție împotriva noului coronavirus trebuie respectate 
 Abia pe la începutul lunii august ne putem aştepta la o viață cvasinormală

E bine de știut… 
Când o persoană infectată cu acest coronavirus 
tușește sau strănută împrăștie picături de lichid 
infectat. Majoritatea acestor picături se depun pe 
suprafețele și obiectele din apropiere, cum ar fi 
birourile, mesele sau telefoanele. Cine atinge aceste 
suprafețe contaminate, iar apoi duce la mâna la 
gură, nas și ochi, se poate infecta la rândul său. de 
asemenea, o persoană care se află la o distanță mai 
mică de un metru și jumătate de o altă persoană 
infectată se poate îmbolnăvi ușor, deoarece virusul se 
transmite pe cale aeriană. 

Pe măsură ce populaţia se relaxează tot mai 
mult iar numărul cazurilor de îmbolnăviri creşte 
semnificativ, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru 
recomandă populaţiei să respecte cu stricteţe 
măsurile de protecţie anti COVID-19. Pentru ca 
oamenii să înţeleagă mai bine importanţa acestui 
lucru, mai ales acum în perioada concediilor de 
odihnă, ministrul avertizează asupra faptului că 
noul coronavirus există pe teritoriul ţării noastre 
(şi nu numai), este foarte contagios şi, mai ales, 
ucide la vârste foarte tinere, fără ca persoanele în 
cauză să aibă alte afecţiuni preexistente. 

Cine nu crede, 
să meargă 
în secțiile 
de terapie 
intensivă să 
vadă că există 
forme severe şi 
la tineri”

ministrul Sănătății

Nelu Tătaru


