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Anexa nr. 1 la nr. _ ____ din _ ___ _ 

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 
pentru populatic: 

- Spălaţi-vă des pe mâini folosind apă şi săpun sau soluţie alcoolică de curăţat 
pe mâini; 

- Acoperiţi-vă gura şi nasul cu o mască medicală, batistă sau folosiţi cotu l flectat 
atunci când tuşiţi sau strănutaţi ; 

- Spălaţi-vă pe mfdni după aceea şi aruncaţi masca sau batista la coşul de gunoi; 
Evitaţi contactul personal apropiat cu persoanele ce prezintă febră şi tuşesc sau 
strănută şi mergeţi la medic dacă aveţi febră, tuşiţi sau aveţi dificultăţi la 
respiraţie; 

- Dacă vă îmbolnăviţi 111 timp cc călătoriri , cereţi ajutor medical c.;ât mai repede 
şi infon11aii personalul sanitar despre istoricul de călătorie; 

- Atunci când vizitaţi pieie unde se comercializează animale vii, evitaţi contactul 
direct neprotejat cu animalele vii şi cu suprafeţele care au fost în contact cu 

aceste animale; 

Măsuri de revenire înainte .-i ul călătoriei cu avionul: 
nain te de plecare 

Evitap să călătoriţi dacă aveţi febră şi tuşiţi 
Dacă aveţi febră, tuşiţi şi aveţi dificultăţi la respiraţie, consultaţ i un medic ş i 

informafi-1 despre istoricul călătoriilor. 

În timpul călătoriei cu avionul 
- Evitaţi contactul apropiat cu persoanele care au febră şi tuşesc 
- Spălaţi-vă pe mâini frecvem cu apă şi săpun sau cu soluţie alcoolică pentru 

dezinfecţia mâinilor 
- Evitafi să vă atingeţi ochii , nasul sau gura 
- Atunci când tuşiţi sau strănutaţi acoperiţi-vă gura şi nasul cu cotul flecrat sau cu 

o batistă -- aruncaţi batista imediat ş i spălaţi-vă pe mâini 
- Dacă alegeţi să purtaţi o mască de faţă, asiguraţi-vă că aveţi nasul ş i gura 

acoperite. Evitaţi atingerea mă"tii după ce aţi pus-o pe faţft, aruncaţi imediat 
măştile de unică folosinţă după fiecare utilizare şi spălaţi-vă pe mâini după 
îndepărtarea măştii 

- Dacă vă îmbolnăviţi în timp ce călătoriţi. vă rugăm să infonnaţi echipajul 
avionu lui şi să cereţi ajutor medical cât mai repede 

- Dacă cereţi ajutor medical vă rugăm să informaţi personalul medical despre 

istoricul călătoriei 
- Dacă aveţi febră, tuşiţi şi aveţi dificultate la respiraţie, cereţi ajutor medical căt 

mai curând şi informaţi personalul medical despre istoricul călători ilor 

- Evitaţi să scuipaţi 

M;1suri de prcyenire înain te şi pe timpul călătoriei cu trenul: 
Înainte de plecare 
Evitaţi să călătoriţi dacă aveţi febră ~i luşiţi 
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Dacă aveţi febră, tuşi!i şi aveţi dificultăţi la respiraţie. consultaţi un medic ş i 
informa11-I despre-istoricul călătoriilor. 

În timpul călătoriei cu trenul 
- b i1aţi contactul apropiat cu persoanele care au febră şi tu~csc 
- Spălaţi-vă pe mâini frecvent cu apă şi săpun sau cu soluţ ie alcoolică pentru 

dc,dntecţia mâinilor 
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul sau gura 
- Atunci când tuşiţi sau strănutaţi acoperiţi-vă gura şi nasul cu cotul indoit sau cu 

o batistă - aruncafi batista imediat şi spălaţi -vă pe mâini .Oacă alegeţi să purtaţi 
o mască de fa\ă. asiguraţi-vă că aveţi nasul şi gura acoperite. Evitaţi atingerea 
măştii după cc aţi pus-o pe fo\ă. aruncaţi imediat măştile de unică folo::;inţă 
după fiecare utiliLare şi spălaţi-vă pe mâini după îndepărtarea măştii 

- E, ita\i să călători ii cu animale. b iraţi contactul cu acestea 
- Mâncaţi doar alimente bine preparare termic 
- Dacă vă îmbolnăviţi în timp cc călătoriţi , vă rugăm să informaţi însoţitorul de 

tren şi să cereţi ajutor medical cât mai repede 
- Dacă cere!i ajutor medical vă rugăm să info1maţi personalul medical despre 

istoricul călătoriei 
- Dacă aveţi febră, tuşiţi şi ave1i dificultate în a respira cere!i ajutor medical cât 

mai curând şi informaţi personalul medical despre istoricul că lăcoriilor 
- Evitaţi să scuipaţi 

În ceea ce priveşte coletele comandate din China. având în vedl!re rezistenţa 
redusă a coronavirusurilor în mediu, ele fiind virusuri fragile. se presupune d, ş i în 
cazul noului coronavirus, este foa11c puţin probabilă transmiterea prin intermediul 
coletelor internaţionale (via avion -;au pe cale na\.ală). tinând cont de timpul lung de 
procesare ş i transpon. 

Atât Organizaţia Mondială a Sănătăţii cât şi Centrul pentru Controlul Bolilor 
Atlanta nu recomandă impunerea de măsuri suplimentare în ca.cui primirii coletelor 
din China sau zonele de risc . . 
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