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CORONAVIRUS

SIMPTOME

DIAGNOSTIC

CATEGORII VULNERABILE

DEFINIŢIE DE CAZ

CARE SUNT SIMPTOMELE FRECVENTE?
• FEBRA

• TUSE

• DIFICULTĂŢI
DE RESPIRAŢIE

• DURERI
DE GÂT

• DURERI
MUSCULARE

• STARE DE
OBOSEALĂ

La mulţi pacienţi s-a observat pierderea gustului şi a mirosului.

CUM SE FACE DIAGNOSTICAREA?

• Nu este posibilă o autodiagnoză
• Confirmarea bolii se face în urma unei analize specifice: exudat nazo-faringian
• Exudatul poate fi analizat doar în laboratoare abilitate de Institutul Superior de Sănătate
• Exclusiv un medic, în urma analizării simptomelor clinice, poate prescrie efectuarea unui tampon nazo-faringian

EXISTĂ O TERAPIE?
• Pentru moment nu există niciun
medicament aprobat pentru
terapia sau prevenirea acestei
boli.

• Este important a nu se recurge
la auto-medicatie sau a lua
medicamente fără prescripţia
medicului.

• Pentru cine are simptome
uşoare, medicul poate
prescrie medicamente
antigripale.

CINE ESTE CEL MAI EXPUS?
PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ

PERSOANELE CU BOLI PREEXISTENTE

De aceea este fundamental să protejăm persoanele în vârstă, cu patologii cronice, de riscul de a fi contaminate, evitând
să intre în contact cu persoane potenţial infectate.

CINE ESTE POTENŢIAL CONTAMINAT?
• Cine prezintă simptome care
conduc la o posibila contaminare

• Cine a stat în contact direct cu o persoană bolnavă şi ar putea fi
contaminat, transmiţând virusul chiar dacă nu are simptome

CÂND SE CONSIDERĂ CONTACTUL DIRECT?
• Când locuiesc
în aceeaşi casă
cu o persoană
pozitivă

• Când am avut contact
fizic direct cu o
persoană pozitivă
(îmbrăţişare, strângere
de mână)

• Când am avut contact
cu obiecte sau suprafeţe
potenţial infectate ( ex:
şerveţele folosite, obiecte
de îmbrăcăminte...)

• Când am stat în încăperi
închise cu o persoană
pozitivă minim 15
minute, la o distanţă
mai mică de 2 m

Dacă constat a avea simptome sau am stat în contact direct cu o persoană pozitivă trebuie să informez imediat
medicul de familie sau trebuie sunat la numerele regionale pentru coronavirus.

Pentru a ști mai mult despre activităţile
MSF (MEDICILOR FĂRĂ FRONTIERE)
pentru a opri epidemia de Covid-19: www.msf.it/covid19

