
 
 

 

17 martie, 2020 

Ref: 159050420 

 

Ministerul Sănătății anunță: Este interzis de mers la parcurii, la 

mall-urile, la mare: 

 

Acestea sunt noile orientări ale Ministerului Sănătății: 

1. Nu iesiti din casă decât în situații care sunteti obligat  (munca în conformitate cu 

limitările prevăzute mai jos și în conformitate cu reglementările publicate separat, 

aprovizionare cu alimente, medicamente, servicii medicale și alte servicii esențiale). 

2. Nu iesiti din casă la parcuri, locuri de joacă, plajă, piscină, biblioteci, muzee, rezerve 

naturale și parcuri sau alte spații publice, cu excepția de-a iesi cu copii în familie sau 

cu un animal (singur). 

3. Nu există activitati sportive, nici măcar cu un număr minim de participanți, inclusiv 

cluburi sportive și săli de sport. Această regulă se aplică și într-un cadru public și în 

cadruri private. O activitate sportivă neorganizată poate fi desfășurată într-un grup de 

până la 5 persoane, cu o distanță de doi metri. 

4. Conexiunile sociale trebui întreținute prin comunicare la distanță și evitarea găzduirii 

de prieteni și de familie care nu locuiesc acasă. 

5. Ghid pentru populațiile cu risc - Vârstnici și persoane cu boli cronice severe de 

orice vârstă, boli respiratorii prelungite, inclusiv astm, boli autoimune, boli 

cardiovasculare, diabet, boli și afecțiuni ale sistemului imun, boli maligne și afecțiuni 

ale sistemului imunitar. Evitați cât mai mult să ieșiți din casă, cu excepția serviciilor 



 

esențiale, si să găzduiti oameni acasă. Solicitati ajutor de la prieteni și de la familie 

pentru a aduce proviziile acasă. 

6. Reducerea nevoiei ca oamenii să plece de acasă, folosind următoarele 

instrumente: 

1. Lucrăre de la distanță, apeluri video și apeluri de conferință 

2. Fiecare angajator trebuie să păstreze o distanță de doi metri între angajați și să asigure 

norme de igienă personală și de mediu. 

3. Servicii de livrare - numai de la ușa la ușă 

4. Ingrijire dentară - se recomandă amânarea tuturor tratamentelor și efectuarea numai 

în situații necesare și de urgență 

7. Chiar și când ieșiți din casă în situații care o necesită (vezi secțiunea 1) - trebuie 

redusă distanța dintre oameni și păstrată la o distanță de doi metri. 

8. Utilizrea serviciilor de sănătate: 

1. Dacă există o problemă de sănătate, este recomandabil să folositi servicii medicale 

online și în mass-media.și pe cât posibil să nu ajungi fizic la clinică. 

2. De îndată ce începe carantina, trebuie stabilite canalele de comunicare cu clinica 

din care faceți parte.  Dacă aveți nevoie de asistență medicală, consultați internetul 

sau un membru de familiei dacă aveți nevoie de servicii medicale , trebuie să vă 

asigurați că știți cum să contactați clinica și să urmați regulile). 

3. Dacă va simțiți bolnav, febră, cu sau fără simptome respiratorii, trebui să vă izolați 

și să evitați contactul cu membrii familiei. Trebuie măsurată temperatura de două ori 

pe zi. Dacă sunteți îngrijorat - contactați medicul dumneavoastră sau centrul de serviciu 

de la clinica din care faceți parte. 

4. În cazul unei boli febrile, pacientul va fi izolat până la două zile după ce s-a încheiat 

febra. Restul familiei este izolat doar în cazul diagnosticului Corona. 



 

 

Reguli suplimentare de conduită 

 Evitați contactul fizic, inclusiv îmbrățișările și strângere de mână 

 Deschiderea ușilor nu cu palmă 

 Nu atingeti fata 

 Spălarea frecventă 

 Aerisirea maximă a casei 

 Mânerele și ușile trebuie dezinfectate 

 Evitați să sărutați mezuza și alte obiecte sacre 

 Evitați fumatul țigărilor, e-țigărilor sau narghilea - aceasta este o ocazie bună 

sa nu mai fumati! 

 Evitați să folosiți un instrument pentru alimentația împărtășită sau evitați să 

împărtășiți mâncare din gura in gura. 

 Aveți grijă să mențineți o dietă sănătoasă și să faceți exerciții fizice în timp ce stați 

acasă (instrucțiuni separate). 

Regulile din afara casei 

1. Când este permis de plecat 

1. Îngrijiri medicale de urgență necesare - pacienților cu febră și simptome respiratorii 

li se interzice părăsirea locuinței, cu excepția situațiilor de urgență 

 2. Angajați - Conform directivelor și reglementărilor guvernamentale care vor fi 

publicate separat. 

3.Plecarea pentru a cumpăra consumabile esențiale - dacă livrarea nu este posibilă sau 

prin un membru al familiei (în cazul pacienților vârstnici sau bolnavi cronici). 

  



 

4. Funeralii - reduceți cât mai mult la minimul necesar și membrii familiei și păstrați o 

distanță de 2 metri de la persoană la persoană. Evitați să rămâneți în spații inchise. 

5. O plimbare de 10 minute se poate face în locuri izolate sau în curte. Trebuie să 

coborâți singur în lift sau fără apropierea de alte persoane. 

6. Ingrijirea copiilor - Două familii împreună în mod regulat pot ingrijii copii mici. 

2. Cum să te comporti în timp ce pleci de acasă 

 1. Ieșiți într-un vehicul privat - O singură persoană în vehicul sau membri ai familiei 

din aceeași gospodărie, cu excepția cazului în care este necesară o escortă esențială, 

cum ar fi evacuarea pentru îngrijiri medicale care nu sunt urgente. 

2. Transportul public trebuie evitat pe cât posibil - instrucțiuni detaliate au fost emise 

separat. 

3. Păstrarea unei distanțe de doi metri de fiecare persoană când ajunge la un loc public 

cu oameni. 

4. Asigurați igiena mâinilor și igiena respiratorie. 

3. Cum să te comporte la locul de muncă 

 1. Asigurați-vă că există cel puțin doi metri între angajați în toate unde se află angajații. 

. 2 Temperatura trebuie măsurată înainte de a pleca la muncă. Dacă există febră sau semne de 

afecțiuni respiratorii, nu trebuie mers la lucru și trebuie respectate regulile de izolare la 

domiciliu. Se recomandă păstrarea unui registru de temperatura (măsurători dimineața și seara) 

3. Mâinile trebuie spălate la intrare și ieșire la muncă și cel mult la fiecare 3 ore. 

4. Încercați să nu atingeți nasul și gura și spălați-vă mâinile după contactul de acest fel. 

5. Țesutul / hârtia igienică trebuie dispersate aproape de toți angajații. 

6. Respectați regulile de conduită descrise mai sus. 

4. Duminică, 22 martie, va înceta activitatea electivă în spitalele publice. Va apărea 

un mesaj detaliat. 



 

5. Magazinele de vânzare care nu sunt definite ca esențiale prin ordin (cum ar fi 

magazinele alimentare, produsele farmaceutice și articole de toaletă) trebuie închise. 

 

 

 

 

Eyal Basson 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății 

 

 

 


