
 

 16/3/20, הרומניתמידע לציבור בשפה  -ונה חדשנגיף קור

 

 

Informații pentru cei returnați din străinătate 

Cei care se întorc în Israel din orice destinație din lume, începând cu data de 9 martie 2020, la 20:00, 

trebuie să intre în izolare la domiciliu timp de 14 zile de la data întoarcerii lor în Israel. 

Dacă apar simptome de febră peste 38 de grade, tuse, dificultăți de respirație sau alte simptome 

respiratorii, apelați  101 (Call Center Magen David) pentru a continua examinarea medicală și nu veniți la 

clinică de sănătate (Kupat Holim) s-au la Camera de Urgență). 

Cei care au ajuns în Israel în ultimele 14 zile și care dezvoltă simptome: febra mai mare de 38 de grade, 

tuse, dificultăți de respirație sau alte simptome respiratorii, trebuie să intre imediat în izolare la domiciliu 

și să apeleze 101 (Call Center Magen David) pentru examinări medicale suplimentare și să nu viziteze 

clinica de sănătate (Kupat Holim) și nici Camera de Urgență. 

Această prevedere extinde izolația la locuințe pentru persoanle care s-au intors din Austria, Italia, Andora, 

Germania, Hong Kong, Japonia, Egipt, Macau, China, Singapore, San Marino, Spania, Franța, Coreea de 

Sud, Elveția sau Thailanda, care a fost în vigoare până în prezent. 

Cei care se află în izolare la domiciliui trebuie să raporteze acest lucru Ministerului Sănătății. 

Auto-raport cu privire la izolarea la domiciliu pentru cei returnati din străinătate - Faceți clic pe link… 

Adunări și evenimente 

 •Toate adunările de 10 persoane sunt interzise. Rugăciunile și ceremoniile religioase vor fi organizate în 

grupuri de până la 10 persoane fiecare, păstrând o distanță de 2 metri de la persoană la persoană și nu 

mai mult de 2 grupuri simultan. 

Locurile comerciale, locuri de divertisment și alte locuri se vor închide începând cu data de 15.03.20 

 •Centre comerciale (cu excepția supermarket-urilor și farmaciilor, restarante take away). 

 •Discoteci, baruri, pub-uri și restaurante, inclusiv mese la hotel (cu exeptia restaurantelor care oferă 

alimente care nu se cosumeaza pe loc). 

 •Sali de banchet 

 •Săli de sport și piscine, parcuri acvatice, grădină zoologică, safari. 

 •Cinematografe, teatru și alte instituții culturale. 

 •Facilități de distracții și parc de distracții. 

 •Afaceri pentru tratamentul non-medical al corpului uman. 

• Locuri unde se organizează spectacole și târguri. 

Spitale și instituții 



 

 16/3/20, הרומניתמידע לציבור בשפה  -ונה חדשנגיף קור

 

 •Echipele de sănătate și asistenții medicali care îngrijesc vârstnicii sau pacienții din instituții sau 

comunități pot continua această activitate. În afară de aceasta, interzicerea vizitelor care nu fac parte din 

tratament, bunăstare, asistență medicală sau sănătate nu sunt permise, case de batrini, care servesc ca 

locuințe pentru rezidenții lor, un singur însoțitor, de preferat aceasi persoana. 

 •Persoanele cu boli de febră sau simptome respiratorii rămân acasă două zile. 

• Persoanele cu simptome nu pot să însoțească pacienții sau să viziteze instituții pentru populația în vârstă. 

Seniori și bolnavi 

 •Este recomandat persoanelor cu vârsta peste 60 de ani și cu boli cronice de fond, cum ar fi boli de inimă, 

diabet, hipertensiune, boli respiratorii sau imunosupresie,  a evita aglomerarea și contactul cu persoanele 

care s-au întors de la orice destinație în străinătate sau care au simptome sau persoane suspectate ca 

bolnavi, menținând în același timp o rutină. 

Locuri de munca 

 • Evitați conducerea a două persoane într-un singur vehicul. 

  • Interzicerea absolută a bolanvilor de se prezenta la locul de muncă. Persoanele cu boli de febră sau 

simptome respiratorii rămân acasă două zile. 

Instituții de învățământ 

 • Incepând cu data de 15.03.2020, toate instituțiile de învățământ vor înceta să funcționeze, indiferent 

de numărul de copii din cadru. Acest lucru va închide, de asemenea, educație specială, internate, îngrijire 

de zi, tabere de familie, tabere de tineret, tabere de vară și prânzuri. 

Transportul public 

• Ministerul Sănătății recomandă  de evita cit posibil transportul public. 

Persoanele cu febră și simptome respiratorii: 

Pentru persoanele cu febră de peste 38 de grade și simptome respiratorii (tuse sau dificultăți de respirație), 

stați acasă  două zile după ce scade febra. 

Toate acestea, chiar dacă nu s-au întors din străinătate sau au fost în contact cu un bolnav verificat. 

Un certificat de concediu medical pentru un angajat care rămâne izolat 

Absența de la muncă în timpul perioadei de incubație este considerată absență din cauza bolii, așa cum 

este prevăzut în ordinul Ministerului Sănătății, sub rezerva confirmării datei de plecare a uneia dintre 

destinațiile aprobate (conform datelor). Nu contactați medicul de familie pentru concedii medicale din 

cauza absenței. 

În a 15-a zi după ultima ședere într-una dintre destinațiile de risc și, daca simptomele nu se dezvoltă, 

puteți reveni la muncă și la activități regulate. 
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Cum reduceți șansa de a contracta virusul corona? 
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Cum reduceți șansa de a contracta virusul corona? 

 

1.Spălarea 

mâinilor - 

Spălați-vă 

frecvent pe mâini cu apă și săpun, inainte și după mancare s-au tratarea alimentelor, după ieșirea din baie, 

după contactul cu secreții, după tuse și strănut și după contactul cu batista de hirtie folosita. 

 

2. Acoperiți gura și nasul când  

Este de dorit ca acoperirea gurii și a nasului să nu fie făcută cu palma, ci prin utilizarea unui batiste de 

hartie și aruncatile în coșul de gunoi. 

3. În absența batistei de hartie, este mai bine de tușit și strânutat la cot și nu la palmă, reducând astfel 

șansa de a infectat pe alții când ating alte obiecte. 

4.  Stati acasă dacă nu va simți bine. 

Este indicat să nu iesiti din acasă cind va simtiti bolnavi și să nu trimiteți copii bolnavi la sistemele de 

educatie. 

5. Se recomandă să nu călătoriți cu transportul în comun atunci când sunteti bolnav s-au nu va simtiti 

bine. 

Întrebări și răspunsuri despre noul virus Corona 

Noul eveniment virus Corona este dinamic și în evoluție. Ministerul Sănătății monitorizează situația și 

își actualizează referințele și recomandările în conformitate cu evoluția. Aceste întrebări și răspunsuri 

sunt actualizate frecvent în funcție de evoluțiile din domeniu. 

Ce este virusul corona (virus)? 

Virusii Corona sunt o familie numeroasă de virusuri cunoscute ca cauzând boala animalelor și pot provoca, 

de asemenea, morbiditate umană. 

Și-au primit numele datorită asemănării lor cu un microscop electronic cu coroană (corona latină). 

 

  

Cum reduceți șansa de a contracta virusul corona? 
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Severitatea vătămării umane variază între diferiți viruși din familie și variază de la boli ușoare, cum ar  fi 

răcelile, la manifestări clinice severe, deficiențe de sănătate și cauze ale insuficienței multisistemice, cum 

ar fi Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și Sindromul respirator sever (SARS). 

 

Noul virus corona nu a fost identificat anterior ca fiind o cauză a bolii umane. 

În decembrie 2019, a început să provoace incidență de pneumonie în orașul Wuhan din provincia Hubei 

din centrul Chinei, urmată de o răspândire a bolii în toate provinciile din China, precum și în alte părți ale 

lumii. 

Dintre toate virusurile corona care provoacă boala umană, virusul SARS care a cauzat boală severă în 

2003/4 este cel mai similar cu virusul din punct de vedere al compoziției sale genetice. 

Pe 11 februarie, 2020, Organizația Mondială a Sănătății a decis să numească oficial virusul SARS-CoV-2, 

precum și boala care provoacă COVID-19. 

Cum au contractat oamenii această boală ? 

Marea majoritate a pacienților pentru prima dată la eveniment au lucrat sau au vizitat piața de animale și 

fructe de mare din Wuhan. De aici s-a crezut că virusul a trecut de la animal la om, dar până acum nu a 

fost identificat cu siguranță niciun animal. 

Acum virusul este transmis de la persoană la persoană. Virusul este excretat din tractul respirator al unei 

persoane, în special atunci când strănutul sau tusea picăturilor pot fi inhalate de alte persoane sau 

aterizate pe suprafețe. Persoanele care vor atinge curând aceste suprafețe și ulterior își vor atinge propria 

gură, nasul sau ochii pot deveni infectate. Nu s-a stabilit încă cât  de infecțioasă est boala, dar în acest 

stadiu nivelul infecției pare să fie cel puțin similar cu cel al virusului gripal. Infecție posibilă de la pacienții 

ale căror simptome sunt mai ușoare. 

O parte semnificativă a infecțiilor cu virusul corona nu dezvoltă simptome deloc. Semnele bolii sunt 

similare cu cele ale gripei. De fapt, nu este de obicei posibil să se distingă o examinare clinică între infecția 

cu virusul corona și multe alte boli respiratorii. 

Cele mai frecvente simptome sunt febra, oboseala și tusea uscată. Unul din șase pacienți va dezvolta o 

boală gravă care se manifestă cu dificultăți de respirație. Adulții, pacienții cu boli cronice, cum ar fi bolile 

de inimă sau diabetul, și persoanele cu deficiențe imune sunt mai susceptibile să dezvolte o boală gravă. 

În cazurile cele mai severe, boala poate duce la pneumonie severă, sindrom respirator sever, insuficiență 

renală și chiar moarte. 

Rata mortalității cauzate de boală este estimată la aproximativ 2% dintre pacienți, dar, deoarece mulți nu 

dezvoltă simptome, se poate presupune că rata mortalității infectate este mai mică, deși este încă prea 

devreme pentru a o estima. 
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 Informațiile sunt încă parțiale și cunoștințele se bazează pe descrieri individuale și pe ceea ce se știe 

despre o boală cauzată de viruși similari: 

1 Deocamdată nu există informații cu privire la afectarea fetelor și nou-născuților, pe termen scurt sau 

lung, ca urmare a infecției mamei în timpul sarcinii. Alte virusuri corona au avut avorturi în timpul bolilor 

materne.  

2. Bebelușii născuți din mame bolnave în Corona la naștere nu au purtat virusul și virusul nu a fost izolat 

de lichidul amniotic. 

3. Până în prezent, virusul corona nu a fost izolat de laptele matern și, prin urmare, nu este transmis 

aparent la alăptare. Merită menționat faptul că alăptarea este un contact strâns care poate transmite 

virusul la expunerea la secreții respiratorii sau de contact. (Recomandările pentru o mamă care alăptează 

si care se află în izolație de casă sunt enumerate sub instrucțiuni pentru o persoană aflată în izolația 

acasa) 

  

Diagnosticul se face cu ajutorul unui test de laborator, care se realizează prin prelevarea de secreții ale 

căilor respiratorii. 

 

Pentru testarea diagnosticului, numai persoanele suspectate de expunere la virus care dezvoltă semne 

clinice adecvate. Eșantionarea este trimisă numai cu aprobarea medicilor Ministerului Sănătății. 

Doar persoanele suspectate de a fi expuse la virus, care dezvoltă semne clinice adecvate. 

  

Există un tratament pentru boala indusă de virusul Corona? 

 

Nu există un tratament specific pentru boala cu virus corona. Cea mai mare parte a îngrijirii pacientului 

este de susținere și se poate baza pe starea clinică a pacientului. 

 


