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10 reguli pe care trebuie să le respectaţi 

1. Spălaţi-vă mâinile de multe ori. 

2. Evitaţi contactul cu persoane care sunt suspecte de infecţii 
respiratorii acute. 

3. Nu vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile. 

4. Acoperiţi-vă gura şi nasul dacă strănutaţi sau tuşiţi. 

5. Nu luati medicamente antivirale si nici antibiotice dacă nu vă , , 

sunt prescrise de medic. 

6. Curăţaţi toate suprafeţele cu dezinfectanţi pe bază de clor sau 
alcool. 

7. Utilizaţi masca de protecţie doar În cazul În care suspectaţi că 
sunteti bolnav sau În cazul În care acordati asistentă , , , 

persoanelor bolnave. 

8. Produsele ,,Made in China'' sau pachetele primite din China nu 
sunt periculoase. 

9. Sunaţi la 112 dacă aveţi febră, tuşiţi sau v-aţi Întors din China 
sau din zonele În carantina din Europa, de cel puţin 14 zile. 

10. Animalele de companie nu transmit Coronavirus. 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: www.ms.ro/coronavirus-covid-19 
www.cnscbt.ro/index. ph p/info-pop ulatie 
www.mae.ro/node/51759 
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi rus-2019 
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O BUNĂ IGIENĂ IMPLICĂ DEZINFECTIA! 
._, I\, A V ' 

SPALATI MAINILE, IN PREALABIL, DACA SUNT VIZIBIL MURDARE , 

IJ Durata Întregii proceduri: 20-30 secunde 

' 

Aplicaţi produsul dezinfectant în palmă, acoperind toată suprafaţa; Frecaţi mâinile palmă peste palmă; 

-

Palma dreaptă peste cea stângă, cu 
împletirea degetelor şi viceversa; 

Frecări rotative cu degetul mare 
stâng prins în palma dreaptă şi 
viceversa; 

li 

Palmă peste palmă, cu degetele 
împletite; 

Frecări rotative într-un sens si • 
celălalt, cu degetele împreunate ale 
mâinii drepte pe palma stângă şi 
viceversa; 

Dosul degetelor pe palma opusă, 

cu degetele împreunate; 

m 

f 

Odată uscate, mâinile sunt 
' 

dezinfectate şi sigure. 

Orga'niza\ia Mondiala a Săriălllpi a luat toate mâsunle 'de . upe rezonabile pentru a verifica informaţiile conPnute în acest ent.' Cu toate acestea,' materialul'pubticafeste·disiiibuit fără niciun fel de garanţie explicită sau 
lmplicilii ResponsabiMalea pentru interpretarea şi utilizarea materialul11i ii revine cititorului. ln nici un caz, Organiza\ia Mondială a Sănâtâtli nu va fi raspunzătoare penin, daunele care decurg din utilizarea acestuia. 

OM$ muttum~le Hopilaux Unlversitaires da Geneve (HUG), in special membrilor P~ramului de Control al Infecţiilor, pentru participarea activi la elaborarea acestui material. 



COVID-19 - Reguli de transmis 
elevilor şi părinţilor 

O Respectaţi următoarele reguli generale: 

Spălaţi-vă cât mai des pe mâini cu apă !pi 
săpun cel puţin 20 de secunde! Este obligato
riu să vă spălaţi pe mâini: Înainte să mâncaţi, 

Înainte !pi după ce aţi folosit toaleta, Înainte să 
vă atingeţi ochii, gura, nasul! 

Evitaţi să atingeţi suprafeţele folosite În 
comun de mai multe persoane! 

~ 

lncercaţi să păstraţi cel puţin 
1 metru distantă fată de 

Evitaţi pe cât posibil zonele aglomerate! 

' ' o persoană care tuşeşte sau strănută! 

• 1m • • • • 
• t 

Nu duceţi copilul la ,coală dacă prezintă 
oricare dintre următoarele simptome: febră, 
tuse, strănut, dificultate În respiraţie, dureri 

musculare. 

Evitaţi pe cât posibil contactul 
cu persoane bolnave! 

• 

~ 

ln cazul În care ati călătorit În ultimile 14 zile Într-o zonă afectată de noul coronavirus 
' (SARS CoV-2) sau aţi intrat În contact cu o persoană confirmată cu COVID-19 şi 

prezentaţi simptome (febră, tuse, dificultate la respiraţie, durere in gât), sunaţi la 112! 

TUSE FEBRA DIFICULTAŢI DURERI! IN GAT 
LA RESPIRAŢII! 

Informaţi-vă doar din surse oficiale publicate 
pe site-ul Mininisterului Sănătăţii ( .ms.ro) 
sau al Institutului National de Sănătate Publică , 

( . ) ' .1nsp.gov.ro . 

~11.NISTKRUL SÂNATĂTII INSTITUTUL NAŢIONAi. 
OE SAA'ÂTATE PUBLI CA 



COVID-19 - Reguli pentru persoanele 
aflate în carantină 

O Respectaţi următoarele reguli generale: 

Respectaţi programul de carantină şi 
instructiunile indicate de 

' personalul medical! 

Evitaţi pe cât posibil contactul 
apropiat cu celelalte per_soane 

aflate in carantină. 

• • • 

Spălaţi-vă pe mâini foarte des, cu apă 
şi săpun, cel puţin 20 de secunde! 

Încercati să vă mentineti calmul si 
' ' ' ' 

să reacţionaţi suportiv faţă de 
persoanele cu care veniţi in contact! 

lnformati-vă utilizind doar sursele 
' oficiale • Ministerul Sănătătii www.ms.ro 

' si lntitutul National de Sănătate Publică 
' ' • www.1nsp.gov.ro • 

Anunţaţi imediat personalul medical În cazul În care 
prezentaţi simptome (febră, tuse, dificultate la 

respiraţie, durere În gât) 

MU.ISTt:RUI, SAl'IATAT II INST1nrru1, NAŢIONAi, 
06 SA."iA TATE PUBLICA 
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COVID-19 - Măsuri pentru persoanele 
aflate în izolare la domiciliu 

• 

Daca ati călătaliit În ultimele 14 zile Într-o zonă afectată de 
' noul cerona~irus (SARS Co~-2) 

Sau 

Aţi intrat În coliltact cu o persoană confirmată cu COVIID-19 
.....___ 

O Aveţi obligaţia de a nu părăsi domiciliul declarat 1\ 
atât dvs. cât şi persoanele care locuiesc la aceeaşi adresa 

pe o perioadă de 14 zile 

Respectaţi l!lrmătoarele reguli generale: 

Evitaţi contactul apropiat cu 
celelalte persoane din locuinţă, 

izolati-vă intr-o cameră 
I 

separată pe cât posibil 

• • 

Curătati si dezinfectati zilnic 
I I I I 

suprafeţele pe care le 
atingeţi frecvent! 

Acoperiţi-vă gura •i nasul cu 
servetel de unică folosintă 
I I I 

sau cu plica cotului 
când tusiti sau strănutati! 

I I ----.... I 

Nu părăsiti domiciliul si 
I I 

Nu primiţi vizitatori acasă 
in cele 14 zile 

Si 
' 

Spălaţi-vă cât mai des pe 
mâini cu apă •i săpun timp 
de cel puţin 20 de secunde! 

• 

lnformati-vă zilnic doar din 
I 

sursele autorizate ( ex: Ministerul 
Sănătăţii, Institutul Naţional 

de Sănătate Publică) 

Dacă apare unul dintre aceste simptome: 
TUSE FEBRĂ DIFICULTĂŢI DURERE ÎN GÂT 

LA RESPIRAŢIE 

Sunati la 112 
' 

MINISTER Ui, f;ĂN,\TATII ltiSTITllTUI, NAŢIONAL 
OE SĂNĂTATE PUBLICA 



- COVID-19 - Reguli pentru persoanele care 
folosesc transportul în comun 

O Respectaţi următoarele reguli generale: 

Evitaţi pe cât posibil utilizarea 
mijloacelor de transport În comun 

dacă prezentaţi semne 
ale unei infecţii respiratorii 

(aveţi febră, tuşiţi, strănutaţi)! 

. 
Spălaţi-vă pe mâini imediat ce 
ajungeţi acasă/birou cu apă 

şi săpun cel puţin 20 de secunde! 

Acoperiţi-vă gura şi nasul cu şerveţel 
de unică folosinţă sau cu plica cotului 

când tusiti sau strănutati! 
' ' ' 

Încercaţi să păstraţi cel puţin 1 m 
distanţă faţă de o persoană 

care tuseste sau strănută! 
' ' 

Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul 
sau gura cu mâinile Înainte să 

vă spălaţi pe mâini! 

Purtati mască DOAR dacă 
' 

prezentaţi semne ale unei 
infecţii respiratorii 

Informaţi-vă doar din surse oficiale publicate 
pe site-ul Mininisterului Sănătăţii ( .ms.ro) 
sau al Institutului National de Sănătate Publică 

' ( .insp.gov.ro)! 

MIJ'IISTKRUI, $Ă,'1ÂTÂŢII INSTIT\JT UL NAŢIONAi. 
OE SANÂTATE POBLICÂ 


