MĂSURI DE URGENȚĂ
PENTRU PREVENIREA INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS
LA
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA-DEVA.
Având în vedere Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea
infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID-19 pe teritoriul județului Hunedoara a Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență, la Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se vor
respecta următoarele elemente comportamentale:
Spălați-vă mâinile de multe ori;
Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți;
Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care sunt prescrise de
medic;
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7. Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în
care acordați asistență persoanelor bolnave;
8. Produsele „MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din
Europa de cel puțin 14 zile;
10. Animalele de companie nu transmit coronavirus.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Spălați-vă mâinile de multe ori
Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală
cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Dacă nu există apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant
pentru mâini pe bază de alcool de 60%.
Spălarea mâinilor elimină virusul.
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2.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute
Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când
acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o
distanță apropiată.

3.

Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile
Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură,
astfel evitați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.
Mâinile intră în contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se în tot corpul.

4.

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți
Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită
sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție și spălați mâinile.
Dacă în momentul în care tușiți nu vă acoperiți gura cu mâinile, puteți contamina obiecte sau
persoane cu care veniți în contact.

5.

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul
Momentan, nu există cercetări științifice care să evidențieze că folosirea medicamentelor
antivirale, poate preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționează
doar împotriva bacteriilor, nu împotriva virusului.
Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament,
decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

6.

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool
Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin,
clor, înălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic și cloroform. Medicul și farmacistul
dumneavoastră vor ști ce să recomande.

7.

Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în
care acordați asistență persoanelor bolnave
Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea măștii de protecție doar în cazul în care
suspectați că ați fost contaminat cu noul coronavirus și prezentați simptome de tuse, strănut sau
în cazul în care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul
coronavirus. (O călătorie recentă în China sau zonele în carantina din Europa, cu simptome
respiratorii).
UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează răspândirea virusului, dar
trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor
pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se folosi măști de protecție suprapuse una
peste alta.

8.

Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase
Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se
supun niciunui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăiește mult timp
pe suprafețe. Până în prezent nu există nicio dovadă că produsele/obiectele produse în China pot
transmite noul coronavirus (Covid-19).
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9.

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din
Europa de cel puțin 14 zile
Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins între 1 și 14 zile. Dacă v-ați întors dintro călătorie din China sau zonele în carantină din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în
contact cu persoane care s-au întors din China sau din zonele în carantină din Europa de mai puțin
14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de
oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați
în contact cu alte persoane, folosiți șervețele de unică folosință și spalați-vă bine mâinile.

10. Animalele de companie nu transmit coronavirus
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici, pot fi infectate de
virus. În orice caz, trebuie să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în
contact cu animalele de companie.

ALTE INFORMAȚII LEGATE DE PREVENIREA
INFECTĂRII CU VIRUSUL COVID – 19 (CORONAVIRUS):
La nivelul Institutului Național de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătății a fost
operaționalizată linia TELVERDE destinată cetățenilor care doresc informații legate de prevenirea
infectării cu virusul COVID – 19 (coronavirus).

Cetățenii care doresc informații despre situațiile legate de COVID – 19
pot apela numărul 0800800358.
Rugăm cetățenii să apeleze numărul unic de urgență 112 doar pentru situații de urgență,
iar pentru solicitarea de informații să apeleze linia TELVERDE.
Programul de funcționare a liniei verde este zilnic, între orele 08.00 și 23.00,
inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
La această linie telefonică pot fi solicitate informații despre modul în care se manifestă virusul,
modalități de prevenire a îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita preventivă.
Reiterăm faptul că linia telefonică TELVERDE este strict pentru informarea cetățenilor și nu este
un număr de urgență!
Conform Ordinului ministrului Sănătății, măsura de carantină se instituie pentru toate persoanele
asimptomatice care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă. Carantina va dura o perioadă
de 14 zile și va fi organizată în spații special amenajate.
De asemenea, persoanele care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de
COVID-9, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă, se vor autoizola la domiciliu 14 zile, timp
în care vor fi monitorizate de către direcțiile de sănătate publică și prin intermediul medicului de familie.
Măsura se aplică și membrilor de familie care locuiesc la același domiciliu.
Persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu li se vor pune la dispoziție informații detaliate
referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în caz de epidemie.
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https://www.cnscbt.ro/index.php/1435-lista-zonelor-cu-transmitere-comunitara-extinsasi-a-altor-zone-afectate-de-covid-19-actualizare-26-02-2020
și se actualizează de câte ori este nevoie.
Definiția de caz pentru infecția COVID-19 este postată la adresa
https://www.cnscbt.ro/index.php/1436-definitia-de-caz-covid-19-actualizare-26-02-2020
și se actualizează ori de câte ori este nevoie.
Până în prezent, persoanele care vin din China continentală Provincia Hubei (inclusiv orașul Wuhan), orașele Wenzhou, Hangzhou,
Ningbo, Taizhou din Provincia Zhejiang
sau
din una din cele 12 localități din Italia
intră în carantină timp de 14 zile, în spații special destinate în acest scop,
imediat după revenirea în România.
De asemenea, persoanele din alte provincii/ orașe din China continentală și din alte localități din
regiunile Lombardia și Veneto intră în auto-izolare la domiciliu, timp de 14 zile, imediat după
revenirea în România.
Carantină:
La intrarea în carantină se efectuează un test pentru COVID-19 persoanelor asimptomatice venite
din zonele afectate.
Pe timpul carantinării persoanelor carantinate li se vor cere de către personalul DSP Hunedoara
date privitoare la starea de sănătate. În funcție de datele primite, reprezentantul DSP din CISU va stabili
măsurile care vor trebui urmate și le va transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență,
Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean, Serviciului de Ambulanță
Județean, unităților sanitare cu paturi și medicilor de familie, după caz.
Persoanele pentru care se stabilește măsura de carantinare în spațiile special amenajate sau izolare
la domiciliu au dreptul la concediu medical conform O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara ia zilnic legătura telefonic, prin ofițerul de
serviciu, cu persoanele izolate la domiciliu, pentru a monitoriza starea lor de sănătate. Aceste date se
transmit zilnic la Ministerul Sănătății, la CNSBP Timișoara și Instituției Prefectului.
Medicii de familie asigură monitorizarea, în caz de nevoie, a persoanelor izolate care se află pe
listele lor de pacienți și eliberarea concediilor medicale în caz de izolare.
Nerespectarea obligațiilor privind izolarea la domiciliu poate constitui o încălcare a legislației
penale sau contravenționale care reglementează domeniul sănătății publice.
Cetățenii pot solicita sprijinul în vederea asigurării alimentației necesare și a altor necesități de trai,
pe perioada izolării la domiciliu, aceste servicii fiind asigurate de către unitățile administrativ-teritoriale
pe raza cărora au domiciliul respectivii cetățeni, sub supravegherea reprezentanților Direcției de Sănătate
Publică a județului Hunedoara, Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și Inspectoratului Județean
de Jandarmi Hunedoara.
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Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz și care se prezintă la o unitate
sanitară rămân în această unitate, în izolare, li se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai
apropiat centru de testare în regim de urgență. În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat
la cea mai apropiată secție/ spital de boli infecțioase.
Ieșirea din carantină după o perioadă de 14 zile, cât și la externarea din spital dacă pacientul este
clinic sănătos se va face după efectuarea a 2 teste negative pentru COVID-19 efectuate la un interval
minim de 24 ore.
Recomandări pentru călătorii:
- evitarea contactului apropiat cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute și cu
animale (vii sau moarte) sălbatice sau domestice;
- spălarea frecventă a mâinilor, în special după contact direct cu persoanele bolnave sau cu
obiectele acestora;
- acoperirea nasului și a gurii în timpul tusei și a strănutului, cu un șervețel sau cu pliul cotului
și contactarea medicului sau a autorităților naționale de sănătate în caz de simptome de
infecție respiratorie acută;
- evitarea contactului direct și neprotejat cu animale vii și cu suprafețele aflate în contact cu
animalele, atunci când mergeți în piețele cu animale vii aflate în zonele în care au fost
înregistrate cazuri de CORONAVIRUS nou;
- evitarea consumului de produse animale crude sau gătite foarte puțin. Carnea crudă, laptele
crud (nefiert) și organele crude trebuie manevrate cu grijă, pentru a evita contaminarea cu
alimentele gătite.
Suplimentar, în funcție de situația epidemiologică, se vor dispune măsuri de „distanțare socială”,
cum ar fi evitarea aglomerațiilor, promovarea muncii la distanță sau a teleconferințelor.

Numerele de telefon puse la dispoziție de
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara,
prin DSP Hunedoara,
pot fi apelate 24 de ore din 24.
Acestea sunt:
0254.225.242
0768.193639
Manager,
Ioan Sebastian BARA
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