
RECOMANDĂRI privind conduita socială 
responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus 
(COVID-19)  

 
 
 
 

Protejați-vă, evitați contactul direct! 
 
 

  Evitați zonele unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de 
persoane, de tipul sali de mese, bar, restaurant, zone de recreere. 
 

 Ramanetiizolati in camere cat mai mult timp. 

 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, 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. 

 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. 

 Păstrațio distanță semnificativă, de 1,5 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. 
 

  Respectați cu strictețe regulile de igienă personală, pentru a vă proteja atât pe 
dumneavoastră cât și pe cei apropiați. Folosiți masca de protecție tot timpul 

 

 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 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.. 

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. 

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! 
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