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În vederea implementării măsurilor stabilite de către Ministerul Sănătăţii
pentru controlul și prevenirea infecției cu noul Coronavirus (COVID-19), Direcția de
Sănătate Publică Judeteana Mehedinţi a instituit următoarele MĂSURI:
 asigură personal medical (24/24 ore) în punctele
frontierei ;

de trecere a

 personalul medical efectuează triajul epidemiologic al tuturor
călătorilor care sosesc din zone în care au fost semnalate îmbolnăviri cu noul
Coronavirus (COVID-19), China continentala şi Italia:
Localităţi din Provincia Lombardia şi din Regiunea Veneto:
 Vo Euganeo
 Codogno
 Castiglione d'Adda
 Casarpusterlengo
 Fombio
 Maleo
 Somaglia
 Bertonico
 Terranova dei Passerini
 Castelgerundo
 San Fiorano
 toate aceste persoane completeaza chestionarul elaborat de catre
Ministerul Sănătăţii, în care consemnează zona în care au călătorit, perioada
călătoriei şi dacă prezintă semne de boală acută respiratorie;
Pentru calatorii care se intorc din Italia:
1. Daca au calatorit in ultimele 14 zile in urmatoarele localitati: Vo Euganeo,
Codogno, Castiglione d'Adda, Casarpusterlengo, Fombio,Maleo, Somaglia,
Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo si San Fiorano din zona
Lombardia si Veneto, Cumiana din regiunea Piemonte aceste persoane vor fi
carantinate obligatoriu in centrele de carantina identificate in judetul nostru
pentru o perioada de 14 zile si vor fi monitorizati zilnic prin personalul DSP

Mehedinţi.
2. Persoanele care la prezentarea in punctele de frontiera prezinta semne de boala
si au vizitat localitatile de mai sus, vor fi investigati.
3. Pentru călătorii care au fost în alte localitati din regiunile Lombardia, Veneto si
regiunea Piemonte, decat cele mai sus mentionate, se recomandă autoizolarea la
domiciliu pentru o perioada de 14 zile si vor fi monitorizati zilnic prin
personalul DSP Mehedinţi;
4. Pentru călătorii care au fost în alte zone din Italia decat cele de la punctul 3, nu
se impun, pana la ora actuala masuri de izolare la domiciliu.
Pentru calatorii care se intorc din China continentala rămân în
vigoare măsurile stabilite anterior cu izolare 14 zile la domiciliu şi monitorizare
de personalul DSP Mehedinţi.
De asemenea, recomandăm în continuare populatiei. respectarea
măsurilor generale de prevenire a bolilor cu cale de transmitere aeriana, şi
anume:
Spălați-vă mâinile de multe ori;
Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii
acute;
Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va
prescrie medicul;
Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți
bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt
periculoase;
Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele
in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
Animalele de companie nu transmit coronavirus.

