
15 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. 

🔴Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea 

unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii. 

🔴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. 

🔴Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent 

și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane 

de lift sau de acces. 

🔴În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste 

suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință. 

🔴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. 

🔴Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de 

transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. 

În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare 

cu nivel scăzut de trafic de persoane. 

🔴În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea 

modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta 

electrică, fie mersul pe jos. 



🔴Evitați deplasările în țările care se confruntă cu număr mare de 

cazuri de infectări cu noul coronavirus (COVID-19) și 

descurajați întoarcerea în țară a persoanelor din zonele de risc, 

respectiv din țările cu număr mare de cazuri cu noul 

coronavirus. Date actualizate în timp real despre țările vizate pot 

fi obținute accesând link-ul (http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv 

„Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu 

transmitere a COVID-19” 

🔴În cazul în care călătoriți într-o țară expusă infecției cu noul 

coronavirus există riscul ca la momentul revenirii în țară, în 

funcție de actualizarea zonelor roșii/galbene, să fie necesar să 

rămâneți în carantină/izolare la domiciliu timp de 14 zile, 

împreună cu familia. 

🔴În mod obligatoriu, românii care se întorc în țară din zone de 

risc vor trebui să intre în autoizolare la domiciliu, ceea ce 

presupune ca întreaga familie să facă același lucru. 

🔴Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând pentru 

plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line. 

🔴Transmiterea virușilor se realizează într-o pondere 

semnificativă prin intermediul banilor, cu care ia contact, 

statistic, un număr foarte mare de persoane. 

🔴Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această 

posibilitate oferită de angajator. 

🔴Există recomandări din partea Ministerului Muncii, în atenția 

angajatorilor, pentru flexibilizarea programului de lucru pentru 

angajați și prezentarea eventualelor opțiuni legale pe care le au 

la dispoziție. Detalii, aici: https://bit.ly/2TGyV8d 

🔴Respectați cu strictețe regulile de igienă personală 

recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe 

dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de 

protecție doar în cazul în care aveți simptome de gripă sau 

răceală, pentru a-i proteja pe ceilalți. 

🔴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 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cnscbt.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_47TlZ5epARKYUOQn5Cn_AK17WoLlpQqJbq0lJVxTLxP78-jmCaSVXnY&h=AT087aMlv0JU16BCz6wfs3oZI8jc0euk9PkrS2QC3wuRyKjRlx2mWU8K6C-P6x-88E24PZPSDjQDJPcfc1CIom4_1_BMAOmq6ehBet64zB11Ylg8z_YGbW_CSmFbV16mAqXGKm3eeUDosDt4jbk3QCPNVUMTn7xFENSrrDJTKuRLmZX0NORmWzbet-1Gh9rL244CN7g-ZqEbGcK6sgaTuioA-eogDq_3O3vXKZWWhLNZRPrW9YOKl3suwuS-9XknoMHeK99uStxkdqjHP_Kd-szhwxC2WjVcCjn0U23ztRPY0uw8e36mdoNJEq55pNY8ER4acVabAlSa-jtjy87qHurKyA4RARM8BeTWEroHtvXrmZuaLBSQ670WoYkUBH3BaPiIBhb_rPjXLJCN-ZwncLa9fqaXY_i6ffCjC99QbRTPmm4-NLBWaeZaMCYMlXBm_8AR14gbIFIXowD_UUo4_bAQSDqShY_yZe56nxBr54F7ZFlTflCLXkdwXOHHMW_xMeQPapsrOkQ0WQ98va0lBl-xp51lUguMmOoAfbryAgFg1onjBl_WJsRPv0Iv_cjA-wALDNfpe1JXczb57PjgbWULpq-i5QnpJaNjaNXum-lqX2_AUpLWuacfuOBmdQZpBlh3T7MTV8T3P9MI4x7q3qIr1y5ER4vCijZwfoiGdQJYXGVCPE4rn72hOq-D-BZCafl5D9wWYI_p3X6cf5poTTYPLV9Uyf24QpWTcrmiGM8DDNEHxzb0ZowchopFPSHItsM7-LbG3bOrycRtYTi2V2lAOg2z4SNf36iC-McwEeVSDtFdssNtkx1OK0xxMOkCttSmHXHJK3G5IfBykB4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TGyV8d%3Ffbclid%3DIwAR15SSIhoEs0LTvtVqxnWA5MCIXAX3fMzQ3gbVMzUe1HHXg1F6aZw-GSnIU&h=AT1b6C4ZTU5UsrItlWGEfDP6QZiwQK_u16dJ1FI8IBmMdsPvRTkmBzyhzr799Tk64YXBphxvgKKnWOzgy_1kkLQJz2CaHdHp_mMb3WJXIIT829sqMAObGdmRwNeWrZJUPxQA7LjjFXkrnu0Zbxy8TvzfwUSe7ftXTD4O7FlKGEXit5ryTwHArZu39f4E9ze58kFoAcQ1BuzkPCuzFNFKlWyOjJfJzYS8UBw_FSE0I150v8exgXefRf4rrxcJEBrsmLzIwmmbnbh9kM9NC9O92VFZnlecHtjDCfljeXGeq_LA-Qgn1b4LqCr6DcIhIZW3qKGn9vX3KMDvLNUj7zrVKWOkbn8_aWYfEVRFFNyZPbTGY6hlpDsnRA6HQUmRPKAT20_uY8yqdq1YUIr_LGkwKFZBv-cQ0n6PtJgagVnaBLvtde6bZIVSiETz4s7tFC_-7gXlctGOk5x7yz-FZMATi-moPIvnYC-sy7OFHd88mLk9Q9IRG1RT28EVHZ9ROQxs_hVKywO5-KPoMmZDpPaAZqa8HB902fcwbog48LmnsoklI_QVMKoeijdWDfIiNV6E6_eUfDz9fK4VpPj5nXYt7QMyklCG0Sei-Vj93WsH-JYXwAwjrnwaRnCm-PLDCdegV5zLkRQP3cUZsRbrAdJXoIuWXfZZAxIzdmX1inGMvLVqh4XJUNL0cvmyQj--p7OIhXamPRHsd1OGW3jDUPM9_3pREfcTuMFJjrlBmDnxyo7j2999FkDo4eYGkMW3_pq2HotW_fXpnt104N-5SlSOOL1wcm2F9TcneuSkRBBgzrDmCbluM1YUVd71znUxwG2LZMSMPoCEp95SzL40y9M


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(COVID-19) 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! 

🔴Puteți obține detalii dacă sunați la 0800.800.358, care este un 

număr de informare, nu este un număr de urgență. 

🔴Doar în cazul urgențelor sunați la 112! 

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. 

🔴Potrivit statisticilor, persoanele cele mai vulnerabile în cazul 

infectării cu noul coronavirus sunt vârstinicii cu multiple 

afecțiuni asociate (ex: diabet zaharat, boli pulmonare cronice, 

boli cardiovasculare, cancer). 

🔴În Italia, până pe 9 martie, mai mult de jumătate din cazurile 

de infecție s-au înregistrat la persoane de peste 65 de ani și 

aproximativ 90% din decese au survenit la pacienți de peste 70 

de ani. 

🔴Nu s-a înregistrat niciun deces la pacienți cu vârsta sub 40 de 

ani și un singur deces între 40 și 50 de ani. 

🔴În cazul tinerilor și al copiilor (0-18 ani) a fost înregistrată cea 

mai mică rată de infectare cu noul coronavirus, respectiv 1,4%. 

🔴Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință 

că ar fi putut intra în contact cu o persoană confirmată cu noul 

coronavirus sau ar fi venit dintr-o țară afectată (zona roșie sau 

zona galbenă) și care nu se află în izolare. 

🔴Manifestați o atitudine preventivă față de orice caz, întrucât 

răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care 

nu manifestă simptome specifice. 

🔴Semnalați imediat medicului de familie dacă ați călătorit în 

zonele afectate de coronavirus (COVID-19), chiar dacă la 

momentul respectiv NU se aflau pe lista zonelor aflate sub 

alertă. Detalii pot fi obținute accesând link-ul 

(http://www.cnscbt.ro/ ), respectiv „Lista regiunilor și 

localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a 

COVID-19”, actualizată periodic. 

🔴În cazul în care nu puteți contacta medicul de familie, apelați 

la Direcția de Sănătate Publică din județul dumneavoastră și în 

ultimă instanță la 112. 

🔴Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală 

(tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cnscbt.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RaXktXPe0rjCb2Rey8WGQtSCfkK0zwnNFdUIFhIXU79SZn4L8a3Vy5Nc&h=AT1wgfC6naJf9YWRJUZu8rFh_GGVfUBoddSGhNaFL6XkqZO6vLkuyqF9VeWk3IBxEHntE51bOxZdV1Dbn2lSM1vSAhhSRKCUVJCVy6iz7R7Uh4VFXDVjBm7yUFZhqROn-6KlqB2vxdS6i6WKNJAg8QSA09goM_QSD-5vgBp2i_h0E_HcfSjWMum8X1wl4iTaFuqfu3adsl-1uO02l6ZfAEsXXBvUa8-j9tD2ruhCkqPK5FW7jeFP8uQ_c-AqQ2uADX66B9n3ECxV015keT7rxXseC7Yyb1n1MVNVs4xg9Tjwu4eJgswFZtEcBQh7oNHmwQAQZyzIjoJZMQKWgNClnqQhNRKPmPCMtEgn70pgx57k-Bx9noz7LrYzRCNGrZ8Kix8_h2HWQ8Tn9kQVy5NwffKzsGeUvZHRebyXM8sJ-TdA-1W1k6rnjpJAt_4O1UJ0gQvpicG4PCSzmm7z_Mc3lYMZwQcdQgrlJYQb4_S64kjvM2f3AMaMMqOlGrJ0HGIIt6BnQHVuBpYm9zMKU4SDygm1iU983FJITUl8jW6vJLkdNhFPOJ5Du7ZkCch41Gcitx125RUd7FR20Ii8LMMQ8WVnMeSpdvZKDhFKAj7H6DhTc_kqzGstFpj8SkFuxxkH45Z5OcUFfQNgx49yND4NpWCr7vzt15PdBHdzTJGszZ2P8q6hczEBhGtwHuY6pXSNiSzBdO3FSgV8h7qrYk7tfsoum93tsh33vUPK26rvag0pPye4DyzxSklIub3NR2-NSInZxJ8EWriCR3U029J99o8ry9EsVC0ChD8_9CskxAQI_WkqR_j2zo3uEMwBJovi7KdnoGRmhtz_aLAJbDw


pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la 

unitățile de urgență. 

🔴Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să 

transmiteți și altor persoane noul coronavirus. 

🔴Este de preferat să rămâneți la domiciliu, iar transferul către 

spital să se realizeze în mod organizat, respectând toate măsurile 

de izolare. 

🔴Dacă vă aflați în autoizolare la domiciliu respectați cu strictețe 

recomandările autorităților, NU părăsiți sub nicio formă 

domiciliul pe perioada celor 14 zile, NU primiți vizitatori și NU 

intrați în contact apropiat cu eventualele persoane care vă 

furnizează alimente sau produse. 

🔴În cazul în care încălcați regimul autoizolării la domiciliu 

riscați amendă de până la 20.000 de lei, precum și dosar penal în 

cazul în care contribuiți la răspândirea virusului. 
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