Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19)

Protejați-vă, evitați contactul direct!
•

Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune
cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens,
zone de recreere.
•
Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac
parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările,
sărutul obrajilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
•
Se recomandă, inclusiv în privința persoanelor împreună cu care locuiți, să
NU intrați în contact direct decât după igienizarea mâinilor atunci când reveniți la
domiciliu.
. Păstrați o distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe care le
întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față
cu alte persoane.
•
Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile
înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.
.
•

Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită
de angajator.

Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu
o suprafață potențial contaminată.
•

Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.

•

Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.

•

Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică
folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.
•

Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu
care intrați în contact, atât acasă cât și la locul de muncă.
•

Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.

•

Luați medicamente antivirale sau antibiotice numai la prescripția medicului.

•

NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți
aceleași tacâmuri.
•

NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu,
indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus.
•

Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul
dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât
previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.
•

Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei
care o poartă.
•

Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus(COVID19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație).

•

Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu
au cunoștință de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.
•

Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!

Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!
•

Evitați, cu prioritate, expunerea persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) și a celor
cu imunitate scăzută/boli asociate către alte persoane cu simptome de gripă sau răceală,
în zone aglomerate sau zone cu trafic intens de persoane.
•

Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți
în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul
moment la unitățile de urgență.
În caz de simptome, adresați-vă medicului dumneavoastră prin telefon sau numărul gratuit 1500 sau 800
118 800.

