Noul Corona Virus
SARS-CoV-2
Informații despre SARS-CoV-2
De la începutul lunii decembrie 2019 au fost semnalate mai întâi în Wuhan, capitala provinciei Hubei
din China Centrală, și apoi în toată China, cazuri tot mai multe ale unei boli respiratorii cauzate de un
nou tip de corona virus (SARS-CoV-2).
Boala se transmite de la om la om, în primul rând prin secrețiile aparatului respirator.
După o perioadă de incubație de 14 zile pot apărea următoarele simptome:
febră, tuse, dificultăți respiratorii.

Dacă ați fost în una din zonele în care au fost semnalate cazuri de COVID-19
Dacă în următoarele 14 zile după călătoria Dvs. aveți febră, tușiți sau aveți dificultăți
respiratorii:
Evitați contactele inutile
Stați acasă pe cât posibil
Păstrați distanța față de ceilalți sau întoarceți-vă când tușiți sau strănutați; țineți brațul îndoit
în fața nasului și al gurii sau folosiți un servețel pe care îl aruncați dupa folosire (eticheta
strănutatului și al tușitului)
Spălați-vă cu regularitate pe mâini cu apă și săpun, evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura
(igiena mâinilor)

-

-

Consultați un medic după ce l-ați informat în prealabil telefonic de zona în care ați călătorit

Dacă ați fost într-o zonă extrem de afectată din Germania sau într-o zonă internațională de risc
Dacă în ultimele 14 zile ați fost într-o zonă extrem de afectată din Germania sau într-o zonă
internațională de risc, chiar dacă nu aveți nici un fel de simptom:
-

Evitați contactele inutile
Stați acasă pe cât posibil

În caz de simptome respiratorii acute, indiferent de gravitate, cu sau fară febră:
-

Urmați recomandările de mai sus legate de igiena mâinilor și de eticheta de strănut și tușit
Consultați un medic după ce l-ați informat în prealabil telefonic de zona în care ați fost

Autoritatea competentă de sănătate o găsiți aici: https://tools.rki.de/plztool

În cazul în care călătoriți în continuare
Vă rugăm să consulta informațiile de călătorie ale Ministerului Afacerilor Externe:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/reiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise

