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Simptomele sunt similare cu cele ale unei gripe, ale 
unei infecţii gripale sau ale unei răceli: de exemplu, 
febră, tuse și dificultăţi de respiraţie. Cursul bolii 
poate fi de altfel ușor sau dificil. Unii abia observă 
simptomele, în timp ce la alţii infecţia poate cauza 
pneumonie, sindrom respirator acut sever, insufi-
cienţă renală și chiar deces. Persoanele în vârstă 
și persoanele cu boli preexistente și subiacente al 
căror sistem imunitar este slăbit sunt afectate în 
special de formele severe.

Perioada de incubaţie (perioada de la infectare până 
la debutul bolii cu simptome) este de 2 până la 14 
zile. Persoanele infectate sunt deja contagioase 
în această perioadă, chiar dacă nu prezintă simp-
tome ale bolii!

Transmiterea are loc de la persoană la persoană, dar 
poate fi și prin contact direct de la animal la persoa-
nă. Persoanele cu boli subiacente prezintă un risc 
mai mare de infecţie.

În prezent nu există vaccin și niciun tratament speci-
fic, acesta se face prin combaterea simptomelor.

MĂSURI PROFILACTICE
Asiguraţi-vă că persoanele de care aveţi grijă au 
cel mai mic risc posibil de a contracta virusul: de 
asemenea, discutaţi situaţia și orice măsuri care 
trebuie luate cu rudele sau cu personalul medical și 
de îngrijire de specialitate.

Cel mai bun mod de a preveni îmbolnăvirea dvs. sau 
a cuiva de care aveţi grijă cu coronavirus:

comportamentul corect
Coronavirusul - oficial: COVID-19 - ţine lumea în suspans
Cele mai importante informaţii dintr-o privire.

 » Spălaţi-vă mâinile de mai multe ori pe zi (și mai ales 
după ce aţi fost afară și, de exemplu, aţi atins clan-
ţele ușilor sau alte obiecte) cu apă și săpun sau cu 
un dezinfectant pe bază de alcool, timp de aproxi-
mativ o jumătate de minut.
 » Evitaţi strângerile de mână și alte forme fizice de 
salut („sărutul de întâmpinare”).
 » Evitaţi contactul direct cu persoanele infecţioase 
sau bolnave, păstraţi-vă distanţa.
 » Evitaţi mulţimile de oameni.
 » Nu călătoriţi în zone deosebit de afectate, respec-
taţi avertismentele de călătorie și urmaţi recoman-
dările autorităţilor.
 » Când tușiţi sau strănutaţi, acoperiţi-vă gura și nasul 
cu o batistă de unică folosinţă și nu cu mâinile, 
pentru a evita punerea altora în pericol. Aruncaţi 
imediat batistele de unică folosinţă.

CE ESTE DE FĂCUT DACĂ SUSPECTAŢI O INFECTA-
RE CU CORONAVIRUS?

Dacă bănuiţi că dvs. sau o persoană de care aveţi grijă 
a contractat coronavirusul și dvs.sau persoana pe care 
o îngrijiţi prezintă simptomele respective, vă rugăm să 
nu părăsiţi zona de domiciliu și să nu vă duceţi singuri 
la un cabinet sau un ambulatoriu, ci să apelaţi linia 
telefonică de sănătate, la 1450. O echipă mobilă va 
veni apoi la dvs. pentru a face un test.

Cu toate acestea, dacă dvs. sau persoana de care 
aveţi grijă prezintă simptome dramatice ale bolii, 
apelaţi serviciul de urgenţă la numărul 144.

Contactaţi și rudele prin telefon!

i
PUNCT DE INFORMARE DESPRE  
COVID-19 PENTRU COMPANIILE AFECTATE
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/ 
coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.
html?shorturl=wkoat_coronavirus

ÎN CAZ DE SUSPICIUNE DE 
BOALĂ, RĂMÂNEŢI ACASĂ

SPĂLAŢI ȘI DEZINFECTAŢI 
MÂINILE DE MAI MULTE 

ORI PE ZI

CÂND TUȘIŢI/STRĂNUTAŢI:
ACOPERIŢI-VĂ GURA ȘI 

NASUL CU O BATISTĂ DE 
UNICĂ FOLOSINŢĂ

EVITAŢI STRÂNGEREA DE 
MÂNĂ

LUAŢI AVERTIZĂRILE DE 
CĂLĂTORIE ÎN SERIOS


