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Cum putemi să fim atenți să nu fim infectați cu virusul Corona 

și cum se efectuează  testele pentru detectarea virusului 

Corona? 

Informații oferite publicului din însărcinarea Ministerului Sănătății 

 

Cum putem să fim atenți să nu fim infectați? 

În afara datoriei de a purta o mască, se recomandă păstrarea, ca o rutină, a 
celor reguli de igienă care pot să prevină de asemeni infectarea cu alte virusuri 
ale tractului respirator (cum ar fi gripă).  

     √    Spălarea de mâini cu apă și săpun sau cu un dezinfectant pe bază de  

           alcool. 

     √    Evitarea unei legături strânse cu indivizi bolnavi, sau indivizi care tușesc  

 sau strănută.  

     √    Păstrarea de o distanță de 2 metri de orice altă persoană, precum și 

 evitarea strângerii mâinilor si a oricărui alt contact fizic.  

     √    Evitarea pe cât posibil de contact direct cu obiecte sau suprafețe în locuri  

 publice, pe care le atâng, probabil, multe persoane în mod permanent.  

     √    Evitarea de contact cu gura, cu nasul și cu ochii.  

     √    Tușă și strănut în cot, sau într-o batistă de folosință unică,  care trebuie  

 aruncată la gunoi.  

     √    Evitarea folosirii unor articole de masă comune în aceeași masă.  

     √    Evitarea aflări în locuri publice când ne simțim bolnavi.  



Au apărut la mine simptome ale bolii: febră, greutăți în respirație, tusă anormală 

 

Am o asigurare de sănătate:                                Nu am o asigurare de sănătate: 

Trebuie să telefonez la centrul                             Trebuie să telefonez la centrul  

telefonic al Casei de Asigurări de                         telefonic Kol Habriut (,,Vocea 

sănătate care mă asigură                                     Sănătății"), la număr: *5400   

 

Casa de Asigurări de sănătate hotărâște,            Centrul telefonic stăbilește  

după criterii medicale, dacă trebuie să                 legătura prin telefon cu Magen                

fiu îndrumat la un test pentru Corona                   David Adom - MADA (serviciul statal  

                                                                             de ambulanțe de prim ajutor  

                                                                             medical)  

                                                                                  

Primirea rezultatului prin Casa de Asigurări         MADA hotărâște, după criterii        

de sănătate                                                           medicale, despre efectuarea unui 

                                                                              test de către ei. 

             Până la primirea răspunsului 

             trebuie să mă aflu în izolare în 

                                                                              casă.  

                      În cazul unui rezultat pozitiv -         Un rezultat negativ se primește  

                      Primirea unei notificări de la           printr-un mesaj SMS.                                                                                                        

                     Biroul districtual de Sănătate.  

Centrul telefonic ,,Vocea Sănătății" este un centru telefonic al Ministerului 
Sănătății, prin care se poate primi o îndrumare la un test de Corona chiar fără 
o asigurare de sănătate. Centrul telefonic își oferă serviciile în limbile engleză, 
rusă, franceză și tigrinya.  
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