
 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MEHEDINȚI 

MĂSURI GENERALE PENTRU POPULAȚIE 

Recomandări  pentru evitarea îmbolnăvirilor şi a răspândirii virusului 

gripal: 
 consultarea medicului de familie pentru simptome care sugerează gripa și care 

poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare; 

 izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie 

asemănătoare gripei; 

 respectarea etichetei măsurilor igienico-sanitare în cazul tusei și strănutului 

(utilizarea de batiste de unică utilizare sau pentru situațiile în care nu dispunem 

de astfel de batiste se recomandă tuse/strănut la nivelul părții interne a 

articulației cotului); 

 igiena adecvată a mâinilor (spălarea cu apă şi săpun), în vederea reducerii 

răspândirii virusului; 

 purtarea echipamentului de protecție adecvat în unitățile sanitare (măști, mănuși, 

halate); 

 respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, 

odihnă şi mişcare; 

Recomandări pentru CĂLĂTORI privind cazurile de pneumonie cauzată 

de un nou coronavirus:  

 călătorii care planifică să viziteze China, ar trebui să evite vizitarea locurilor 

unde sunt manipulate animale vii sau moarte și să evite contactul cu persoane 

bolnave, în particular cu cele care prezintă simptome respiratorii; 

 să evite contactul neprotejat cu fermele de animale sau cu animalele sălbatice; 

 să respecte o bună igienă a mâinilor și a alimentelor; 

 în cazul simptomelor care sugerează prezența unei boli respiratorii înainte, în 

timpul călătoriei sau după, călătorii sunt încurajați să solicite asistență medicală 

și să informeze lucrătorii medicali despre istoricul călătoriei; 

 călătorii cu simptome respiratorii acute (tuse,dificultate la respirație) și febră, 

care revin din China, sunt sfătuiți să își pună mască pe nas și gură, să sune la 

112 și să se adreseze secției/spitalului de boli infecțioase cel mai apropiat, unde 

să menționeze medicului infecționist istoricul de călătorie; 

 în plus, din cauza activității gripale epidemice intense din China, călătorii ar 

trebui să fie vaccinați anti - gripal cu minimum 2 săptămâni anterior deplasării, 

pentru a preveni o boală respiratorie severă. 


