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SFATURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRIVIND REDUCEREA RISCULUI DE 

INFECȚIE CU CORONAVIRUS 
Sfaturi pentru persoanele fără simptome respiratorii: 

 

1. Evitați aglomerațiile și evitați frecventarea spațiilor închise, aglomerate  

(de ex. supermarketuri, mall-uri); 

2. Mentineți o distanță de cel puțin 1 metru față de orice persoană cu simptome 

 respiratorii (de ex. tuse, strănut); 

3. Spalați-vă frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci când mâinile sunt 

 vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare; 

4. Utilizați tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul cotului flectat sau 

acoperiți-vă nasul și gura în timpul tusei și strănutului cu un șervetel de unică folosință, 

urmată de aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă și 

săpun; 

5. Abtineți-vă de la atingerea nasului, a gurii și ochilor; 

6. Evitați contactul personal  apropiat cu persoanele ce prezintă febră și tușesc 

sau strănută și mergeți la medic dacă aveți febră, tușiți sau aveți dificultăți la respirație; 

7. Curatați suprafețele cu dezinfectanți pe baza de alcool sau de clor; 

8. Gătiți termic carnea, ouăle, laptele (produse/ subproduse de origine animală); 

9. Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, cereți ajutor medical cât mai repede 

 și  informați personalul sanitar despre istoricul de călătorie; 

10. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât dacă vă sunt 

 prescrise de medic; 

11. Atunci când vizitați piețe unde se comercializează animale vii, evitați  

contactul direct neprotejat cu animalele vii și cu suprafețele care au fost în contact cu 

aceste animale. 

 

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte indicațiile de mai sus și 

următoarele: 

 
1. Purtați o mască dacă prezentați febră, tuse și respirație dificilă și solicitați  

consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;  

2. Aplicați corect masca respectând instrucțiunile de utilizare; 
3. In timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măștii; 

4. Indepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu atingeți partea din față, ci 

 îndepărtați șnururile din spate), acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu 

apă și săpun;  

5. Nu reutilizați măștile de unică folosință. Măștile cu pânză (de ex. bumbac sau  

tifon) nu sunt recomandate în nicio situație. 
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SFATURI DE CĂLĂTORIE CU TRENUL: 

 „RĂMÂI SĂNĂTOS  CÂND CĂLĂTOREȘTI” 

 
 Înainte de plecare 

• Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușiți 

• Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultăți la respirație consultați un medic și informați-l 

despre istoricul călătoriilor 

 

 În timpul călătoriei cu trenul 

• Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc; 

• Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția 

mâinilor; 

• Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura; 

• Atunci când tușiți sau strănutați acoperiți-vă gura și nasul cu cotul indoit sau cu o batistă – 

aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini; 

• Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea 

oamenilor bolnavi; 

• Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați 

atingerea măștii după ce ați pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după 

fiecare utilizare și spălați-vă pe mâini după îndepărtarea măștii; 

• Evitați să călătoriți cu animale. Evitați contactul cu acestea 

• Mâncați doar alimente bine preparate termic 

• Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați însoţitorul de tren  și să 

cereți ajutor medical cât mai repede; 

• Dacă cereți ajutor medical vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul 

călătoriei; 

• Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultate în a respira cereți ajutor medical cât mai curând și 

informați personalul medical despre istoricul călătoriilor; 

• Evitați să scuipați. 
  

Cetățenii români care s-au îmbarcat în trenurile REGIO CĂLĂTORI SRL venind din Italia 

către România, au obligația, potrivit Hotărârii nr. 6 din 09.03.2020, al Comitetului National pentru 

Situații Speciale de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

coronavirus, de a intra în carantină/autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma 

responsabilitatea respectării acestei obligații prin completarea unei declarații pe propria răspundere 

la îmbarcarea în tren. 
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