
 

Coronavirus 
Cum se răspândește virusul? 

Oamenii pot prinde COVID-19 de la alții care au virusul prin inhalarea de picături mici de la persoane cu 
COVID-19 care tuse sau strănut sau prin atingerea suprafețelor contaminate. 
  

Care sunt simptomele? 

Multe persoane care se infectează se confruntă cu boli ușoare și se recuperează, dar poate fi mai severă 
pentru alții. Simptomele includ o combinație de: 

• Febră 

• Tuse 

• Respiratie dificila 

• Dureri musculare 

• Oboseală 
  

Accesarea informațiilor de bună calitate 

Pe măsură ce situația cu coronavirus evoluează, este important să știți ce asistență vă oferă în calitate de 
îngrijitor informal și de cei pe care îi aveți grijă. Dacă sunteți îngrijorat că dvs. sau cineva pe care îl aveți de 
îngrijire poate fi în pericol, este posibil să puteți accesa îndrumările prin intermediul serviciului de asistență 
național al țării dvs. 

 

Țară institut  website 

Linii de 
asistență 
naționale 

Austria 

Ministerul Federal 
Republica Austria: Afaceri 
sociale, sănătate, îngrijire 
și protecția consumatorilor sozialministerium.at   +43 800 555 621 

Belgia 

Serviciul public federal: 
sănătate, siguranța lanțului 
alimentar și mediu info-coronavirus.be +32 800 14689 

Bulgaria Ministerul Sanatatii mh.government.bg  

+359 2 807 87 
57 

Croaţia 
Institutul de Sănătate 
Publică din Croația hzjz.hr 

+385 91 468 30 
32; 
+385 99 468 30 
01 

Cipru Ministerul Sanatatii moh.gov.cy +357 1420 

Republica 
Cehă Ministerul Sanatatii mzcr.cz  

+420 724 810 
106; 
+420 725 191 
367 

Danemarca 
Autoritatea daneză pentru 
sănătate sst.dk +45 72 22 74 59 

Estonia 
Ministerul Afacerilor 
Sociale koroonaviirus.ee  

+372 634 
6630; 1220 *, 
1247 * 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.info-coronavirus.be/
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus


Finlanda 
Institutul finlandez pentru 
sănătate și bunăstare thl.fi 

+358 295 535 
535 

Franţa 
Guvernul Republicii 
Franceze gouvernement.fr +33 800 130 000 

Germania 
Ministerul Sănătății 
Federale bundesgesundheitsministerium.de  

+49 30 346 465 
100 

Grecia 
Institutul Național de 
Sănătate Publică din Grecia eody.gov.gr/ 

+30 210 521 
2054 

Ungaria Guvernul Ungariei koronavirus.gov.hu 

+36 6 80 277 
455; 
+36 6 80 277 
456 

Islanda Direcția de Sănătate landlaeknir.is  

+354 544 4113, 
1700 

Irlanda 
Executivul serviciului de 
sănătate hse.ie 

+353 1850 24 
1850 * 

Italia Ministerul Sanatatii salute.gov.it  +39 1500 

Letonia 
Centrul pentru Prevenirea 
și Controlul Bolilor spkc.gov.lv +371 67387661 

Liechtenstein Guvernul Liechtenstein regierung.li/coronavirus +423 230 30 30 

Lituania Ministerul Sanatatii sam.lrv.lt 

+370 8 618 
79984 

Luxemburg Ministerul Sanatatii msan.gouvernement.lu  +352 8002 8080 
Malta Guvernul Maltei deputyprimeminister.gov.mt  +356 21324086 

Olanda 
Institutul Național pentru 
Sănătate Publică și Mediu rivm.nl +31 800-1351 

Norvegia 
Institutul Norvegian de 
Sănătate Publică fhi.no +47 815 55 015 

Polonia Guvernul Poloniei 
gov.pl (PL) 

+48 800 190 590 gov.pl (EN) 

Portugalia Ministerul Sanatatii dgs.pt/corona-virus 

+351 808 24 24 
24 

România Ministerul Sanatatii ms.ro +40 800 800 358 

Slovacia 

Autoritatea de Sănătate 
Publică din Republica 
Slovacă uvzsr.sk 

+421 917 222 
682 

Slovenia Guvernul Sloveniei gov.si 

+386 31 646 
617; 080 1404 * 

Spania Guvernul Spaniei mscbs.gob.es 

Numerele 
regionale se 
găsesc aici  

Suedia 
Agenția de Sănătate 
Publică din Suedia folkhalsomyndigheten.se  +46 113 13 

Elveţia 
Oficiul Federal de Sănătate 
Publică bag.admin.ch/novel-cov 

+41 58 463 00 
00 

Regatul Unit Guvernul Marii Britanii gov.uk 

111 * (format 
din Marea 
Britanie) 

PROTEJA 
Cum te poți proteja pe tine și pe ceilalți? 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://eody.gov.gr/
https://koronavirus.gov.hu/virusrol
https://www.landlaeknir.is/koronaveira/thad-sem-thu-tharft-ad-vita/
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
https://www.regierung.li/coronavirus
http://sam.lrv.lt/en/news/important-information-to-foreign-nationals-in-lithuania
https://msan.gouvernement.lu/en/dossiers/2020/corona-virus.html
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/Pages/Novel-coronavirus.aspx
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus
https://www.dgs.pt/corona-virus
http://www.ms.ro/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
https://www.gov.si/teme/koronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public


În primul caz, este recomandabil să vă protejați pe voi și pe ceilalți, urmând instrucțiunile de mai jos 
referitoare la igiena și controlul infecțiilor. Dacă locuiți cu cei de care aveți grijă și credeți că ați fost în contact 
strâns cu cineva cu coronavirus confirmat, sunați la asistența națională pentru sfaturi și spuneți-i că sunteți 
un îngrijitor care locuiește cu persoana / persoanele pe care le aveți grijă. 
Acestea fiind spuse, este esențial să nu supraîncărcați serviciile de îngrijire într-un moment în care 
resursele sunt deja întinse, vă rugăm să contactați specialiștii din domeniul sănătății atunci când este 
cazul, adică atunci când dumneavoastră sau persoana de care aveți grijă se confruntă cu simptome grave 
și lipsite de ambiguitate. 
Dacă intenționați să plecați, consultați cele mai recente sfaturi pe site-ul dedicat al țării dvs. 
Dacă nu locuiți cu cei de care aveți grijă, vă recomandăm să vă mențineți în contact regulat prin telefon, prin 
e-mail sau prin apeluri video. Este posibil ca familiile să vrea să se gândească la petrecerea timpului 
împreună într-un mod diferit - de exemplu, prin configurarea unui chat de grup sau joacă jocuri online 
împreună. Dacă comunicarea online nu este posibilă, nu subestimați niciodată valoarea unui apel telefonic 
obișnuit pentru a oferi contact social și asistență. Dacă este necesar, faceți planuri pentru îngrijirea 
alternativă față în față pentru persoana pe care o îngrijiți, de exemplu, apelând la vecini de încredere, 
prieteni sau membri ai familiei. 
  
Orientări pentru controlul igienei și al infecției 

• Curățați-vă des pe mâini. Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau, dacă nu sunt disponibile, folosiți un 
produs de igienizare pe bază de alcool: 

• Înainte de a mânca, după folosirea toaletei; 

• Dupa ce-ti sufla nasul, tuseste sau stranuta; 

• După ce a fost în locuri publice; 

• După ce a atins suprafețe în locuri publice; 

• După ce a atins alți oameni. 

• Evitați contactul cu bolnavii, în special cu cei cu tuse. 

• Evitați să vă atingeți fața, nasul și ochii. 

• Evitați întâlnirile, evenimentele și alte adunări sociale în zonele cu transmisie comunitară continuă. 

• Practicați distanțarea socială dacă COVID-19 se răspândește în comunitatea dvs.: 

• Evitați aglomerarea, în special în spații închise și slab ventilate. 

• Faceți cumpărăturile alimentare la orele de vârf. 

• Evitati sa folositi transportul public in timpul orei de graba. 

• Exercițiu în aer liber în loc de setări interioare. 

• Dacă dezvoltați tuse, odată ce COVID-19 se răspândește în comunitatea dvs., utilizați facemasks 
medicale. Acest lucru îi va proteja pe cei din jurul tău să se infecteze. 

  

Menținerea unei bune sănătăți mintale în timpul COVID-19 

Adulții mai în vârstă, în special izolat și cei cu declin / demență cognitivă, pot deveni mai anxioși, supărați, 
stresați, agitați și retrași în timpul focarei / în timp ce sunt în carantină. 
Pentru a preveni aceste efecte negative, îngrijitorii informali ar trebui să caute: 

• Oferiți sprijin practic și emoțional prin rețele informale (familii) și profesioniști din domeniul sănătății. 

• Împărtășiți fapte simple despre ceea ce se întâmplă și dați informații clare despre modul de reducere a 
riscului de infecție în cuvintele persoanelor în vârstă cu / fără deficiențe cognitive pot înțelege. Repetați 
informațiile ori de câte ori este necesar. Instrucțiunile trebuie comunicate într-un mod clar, concis, 
respectuos și pacient. De asemenea, poate fi util ca informațiile să fie afișate în scris sau în 
imagini. Implicați-le familia și alte rețele de sprijin în furnizarea de informații și ajutându-i să practice 
măsuri de prevenire (de exemplu, spălare de mână etc.) 

• Dacă aveți o stare de sănătate de bază, asigurați-vă că aveți acces la orice medicamente pe care le 
utilizați în prezent. Activați contactele sociale pentru a vă oferi asistență, dacă este nevoie. 

• Fiți pregătiți și cunoașteți în avans unde și cum puteți obține ajutor practic, dacă este nevoie, cum ar fi 
apelarea unui taxi, livrarea alimentelor și solicitarea de îngrijiri medicale. Asigurați-vă că aveți până la 2 
săptămâni din toate medicamentele obișnuite pe care le puteți cere. 

• Aflați exerciții fizice simple zilnice pentru a efectua acasă, în carantină sau izolare pentru a menține 
mobilitatea și a reduce plictiseala. 

• Păstrați rutine și programe regulate cât mai mult sau ajutați la crearea de noi într-un mediu nou, inclusiv 
exerciții fizice, curățare, treburile zilnice, cântare, pictură sau alte activități. Ajutați-i pe alții, prin sprijinul de 
la egal, prin verificarea vecinului și îngrijirea copiilor pentru personalul medical restricționat în spitale care 
luptă împotriva COVID-19 atunci când sunt în siguranță. în conformitate cu cele anterioare. Păstrați 
contactul regulat cu persoanele dragi (de exemplu, prin telefon sau alte accesuri). 



  

Dacă sunteți izolat 

• Rămâneți conectat și mențineți-vă rețelele sociale. Chiar dacă sunteți izolat, încercați pe cât posibil să vă 
păstrați rutinele personale zilnice sau să creați noi rutine. Dacă autoritățile medicale au recomandat 
limitarea contactului dvs. social fizic pentru a conține focarul, puteți rămâne conectat prin e-mail, social 
media, conferință video și telefon. 

• În perioadele de stres, acordați atenție propriilor nevoi și sentimente. Implicați-vă în activități sănătoase de 
care vă bucurați și găsiți relaxare. Faceți exerciții fizice în mod regulat, mențineți rutine regulate de somn 
și mâncați alimente sănătoase. Păstrați lucrurile în perspectivă. Agențiile de sănătate publică și experți din 
toate țările lucrează la focar pentru a asigura disponibilitatea celor mai bune îngrijiri pentru cei afectați. 

• Un flux aproape constant de reportaje despre un focar poate determina pe oricine să se simtă neliniștit 
sau în suferință. Căutați actualizări de informații și îndrumări practice la anumite ore din timpul zilei de la 
profesioniștii din domeniul sănătății și site-ul OMS și evitați să ascultați sau să urmați zvonuri care vă fac 
să vă simțiți inconfortabil. 

A PREGATI 
Planificare pentru situații de urgență 

Când îngrijești pe cineva, viața nu poate fi pusă în așteptare atunci când persoana pe care o cauți se 
bazează pe tine pentru ajutor și sprijin vital. Prin urmare, în calitate de îngrijitor, trebuie să știți că, dacă se 
întâmplă o urgență, îngrijirile de înlocuire vor fi rezolvate rapid și eficient. Pentru mulți, aceasta va implica 
contactarea unui membru al familiei, al unui prieten sau al unui vecin care este dispus să acopere o situație 
de urgență. 
Vă recomandăm tuturor îngrijitorilor să creeze un plan de urgență - pentru dumneavoastră și pentru toți cei 
care aveți grijă. Având un plan în vigoare vă poate ajuta să vă ușurați grijile dacă nu sunteți în stare să vă 
îngrijiți de cei pe care îi aveți grijă în orice moment din viitor. De exemplu, vă puteți asigura că informațiile 
cheie sunt puse la dispoziție pentru profesioniști; se bazează pe rețele de sprijin comunitar și familial; și 
explorați ce tehnologie poate fi folosită pentru a sprijini pe cineva pe care îl îngrijiți atunci când nu puteți fi în 
același loc în același timp. De asemenea, este o idee bună să anunțați medicul dumneavoastră de familie 
sau profesionistul medical că sunteți îngrijitor. 
Pentru a crea un plan de urgență care să se potrivească nevoilor dvs., va trebui să luați în considerare: 

• Detalii despre nume și adresă și orice alte date de contact ale persoanei pe care o aveți; 

• Cine ar trebui să fiți contactat în caz de urgență cu cine și cu persoana pe care doriți să o contactați - 
poate include prieteni, familie sau profesioniști; 

• Detalii despre orice medicament pe care îl iei persoana pe care o iei; 

• Detalii despre orice tratament continuu de care au nevoie. 
Gândiți-vă dacă există modalități alternative de a face cumpărături la persoana / persoanele de care aveți 
grijă. Vă puteți înscrie la un serviciu de livrare cu rețetă repetată dacă persoana pe care o îngrijiți este 
bazată pe medicamente cu rețetă obișnuită. 
Colegii noștri de la Family Carers Ireland au dezvoltat o broșură utilă pentru a ajuta îngrijitorii să se 
gândească la cine ar putea oferi sprijin și ce ar trebui să știe acea persoană, în cazul în care îngrijitorul 
primar nu poate oferi îngrijiri din cauza unei situații de urgență ( https: // familycarers.ie/wp-
content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf ) 
  

Cum te poate ajuta tehnologia 

Dacă cineva ai grijă de vieți la distanță, este important să iei în considerare modul în care tehnologia te 
poate ajuta să păstrezi legătura și să te avertizeze cu privire la orice probleme pentru a-ți oferi ambele liniști 
sufletești. 
S-ar putea să vă fie util să explorați Facetime sau Skype ca modalitate de a vorbi față în față, deși la 
distanță. Există aplicații și dispozitive care sunt concepute special în funcție de nevoile îngrijitorilor, cum ar fi 
Jointly, o aplicație mobilă și online care vă permite să comunicați și să coordonați îngrijirea între prieteni și 
familie pentru persoana pe care o îngrijiți. 
Există, de asemenea, tehnologie care vă poate ajuta cu anumite sarcini, în cazul în care nu puteți fi în 
preajmă, cum ar fi administrarea de a lua medicamente. 
  
Ce să faci dacă ai o boală cronică? 

• Educați-vă pe COVID-19 de la încredere 

• Reumpleți medicamentele rețetate sau luați în considerare utilizarea unei comenzi prin poștă pentru 
medicamente. 

https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf
https://familycarers.ie/wp-content/uploads/2020/03/EMERGENCY-CARE-PLAN_Family-Carers-Ireland-REVISED.pdf


• Aveți medicamente și consumabile medicale fără vândere (de exemplu, țesuturi, termometru) pentru a 
trata febra. 

• Pe cât posibil, mențineți-vă activ fizic pentru a asigura o stare fizică bună. 

• Aveți destule alimente și articole de uz casnic, aproximativ 2-4 săptămâni. Pregătiți-vă treptat și evitați 
cumpărarea de panică. 

• Activați-vă rețeaua socială. Contactați în prealabil familia, prietenii, vecinii sau lucrătorii de îngrijire a 
sănătății și faceți planuri comune cu privire la ce să faceți atunci când COVID-19 se răspândește în 
comunitatea dvs. sau dacă vă îmbolnăviți. 

• Urmați instrucțiunile autorităților naționale cu privire la modul de pregătire pentru situații de urgență. 

• Continuați să practicați igiena generală. 
  
Ce faci dacă te îmbolnăvești? 
Pentru persoanele cu simptome ușoare de COVID-19, este posibil să nu fie necesară spitalizarea. În 
schimb, furnizorii de servicii medicale pot recomanda izolarea la domiciliu, pentru a limita răspândirea 
suplimentară a virusului. Izolarea la domiciliu, izolarea de sine sau izolarea la domiciliu înseamnă a rămâne 
acasă sau într-un cadru desemnat, într-o cameră singură, dedicată, ventilată corespunzător și de preferință 
folosind o toaletă dedicată. Această măsură poate fi recomandată persoanelor în timp ce prezintă simptome 
sau pentru o anumită perioadă de timp. 
  

În timp ce vă aflați în izolare, respectați următoarele reguli: 

• Nu permiteți vizitatorii. 

• Doar membrii gospodăriei care au grijă de persoana suspectată sau confirmată că are COVID-19 trebuie 
să rămână acasă. 

• Separă-te de ceilalți oameni din gospodărie. 

• Folosiți facemasks, dacă aveți una, când vă aflați în aceeași cameră cu alte persoane, pentru a le proteja. 

• Stai într-o cameră bine ventilată, cu o fereastră care poate fi deschisă. 

• Dacă nu este disponibilă o toaletă dedicată, persoana izolată trebuie să curețe complet toaleta după 
fiecare utilizare. 

• Folosiți prosoape separate, ustensile de mâncare, pahare pentru băut, lenjerie de pat sau orice alt obiect 
de uz casnic comun în comun. 

• Activați-vă sistemul de asistență: cereți prietenilor, vecinilor sau lucrătorilor din asistența medicală din 
comunitate ajutor pentru a efectua misiuni esențiale, de exemplu, cumpărături alimentare și medicamente. 

• Evitați contactul direct atunci când interacționați cu ei, de exemplu, prin aranjarea alimentelor pentru a fi 
aruncate la ușă. 

• Spălați-vă mâinile direct înainte și după orice interacțiune cu ceilalți. 

• Urmați sfaturile furnizorului dumneavoastră de asistență medicală și apelați-le dacă starea dumneavoastră 
se agravează. 

  

Lucrătorii de îngrijire și alte ajutoare la domiciliu 

Dacă aveți lucrători de îngrijire, curățători sau alți asistenți care vin în casa persoanei de care aveți grijă: 

• Asigurați-vă că respectă măsuri stricte de igienă și de control al infecțiilor. Dacă sunt angajați printr-o 
agenție și aveți îndoieli, contactați agenția pentru a-i întreba ce măsuri de protecție iau. 

• Discutați cu persoana de care aveți grijă despre măsurile de combatere a igienei și a infecției pe care ar 
trebui să le aștepte pe cineva care vine în casa lor. Nu ar trebui să le fie frică să insiste că acestea sunt 
urmate. 

• Dacă este posibil, asigurați-vă că săpunul este disponibil cu ușurință și că șervețele sunt schimbate 
frecvent. 

• De asemenea, urmând pașii de mai sus, dacă sunt angajați de o agenție: 

• discutați cu agenția despre planurile lor de urgență și despre modul în care intenționează să 
răspundă dacă vreunul dintre personalul lor este afectat; 

• și dacă asistentul medical sau alt asistent prezintă simptome de coronavirus, informați 
agenția. Acestea vor trebui să efectueze o evaluare a riscurilor și să ia măsuri pentru a proteja 
personalul, familiile lor și alți clienți împotriva virusului. Agenția ar trebui să lucreze cu dvs. pentru a 
vă asigura că persoana pe care o îngrijiți este, de asemenea, în siguranță. 

 


