
 

Coronavirus informatie: Ce ar trebui sa fac? 

 

Spala-te pe maini 

 

 

Foloseste servetel cand tusesti 

 

 

Evita sa-ti atingi fata cu mainile 

 

Prim Ministrul Boris Johnson a anuntat noi masuri de protectie pe care oamenii 

trebuie sa le respecte cu scopul de a face fata situatiei de urgenta cauzata de 

coronavirus. Cum pot eu sa ajut la incetinerea raspandirii virusului? 



- Stai acasa- evita calatoriile si contactul social  

 

- Paraseste locuinta doar pentru cumparaturile esentiale,nevoi 

medicale si pentru exercitii fizice  o singura data pe zi. 

 

- Poti merge la munca daca este absolut necesar  

 

- Intalnirile publice pentru mai mult de 2 persoane sunt 

interzise-exceptie facpersoanele cu care locuiti in aceeasi 

locuinta. 

 

- Evita sa faci vizite sau sa intri in contact cu alte persoane in 

afara celor cu care locuiesti. 

 

- Politia va fi imputernicita sa aplice amenzi in caz ca noile 

masuri nu vor fi respectate. 

 

- In caz ca nu te simti bine, trebuie sa te auto izolezi atat tu cat 

si membrii familiei tale. 

 

- Pastreaza legatura cu ceilalti 

 

Cum pot sa ma protejez? 

 

- Spala-te pe maini cu sapun si apa calda timp de 20 secunde 

sau foloseste gel de igienizare. 

  

- Foloseste servetel cand tusesti sau stranuti 

 

- Daca nu ai servetel la dispozitie foloseste maneca hainei 

 



- Evita sa-ti atingi ochii,nasul si gura cu mainele nespalate 
 

 

Care sunt simptomele- ce ar trebui sa fac daca nu ma simt bine? 

 

- Febra si oboseala 

 

- Tuse continua 

 

- Dificultati respiratorii 

 

- Daca locuiesti cu cineva care are febra sau tyse noua si 

continua,trebuie sa te izolezi pentru 14 zile 

 

- Stai la cel putin 3 pasi distanta de cei cu cu care locuiesti 

 

In caz ca simptomele se acutizeaza sau starea ta nu se 

imbunatateste timp de 7 zile, cere ajutor medical specializat. 

- Foloseste online 111 pentru intrebari cu privire la coronavirus 

 

- E posibil la spital sa ti se faca testul pentru depistarea 

virusului. 

 


