Ce este COVID-19?
COVID-19 este boala asociată cu coronavirusul sindromului respirator acut sever 2
(SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 este o nouă tulpină de coronavirus, care a fost depistată la
oameni in decembrie 2019.
Există diferite tipuri de coronavirusuri, și, deși circulă mai ales printre animale, unele pot
infecta și oameni. Coronavirusurile (COV) sunt o familie de virusuri care provoacă boli
respiratorii și intestinale la om și animale
Până în prezent, se cunosc șapte tipuri diferite de coronavirusuri care provoacă boli
oamenilor, printre care :
✓ SARS-CoV-2 (cel care provoacă boala COVID-19),
✓ virusul SARS-CoV (care provoacă SARS - sindromul respirator acut sever)
✓ virusul MERS-CoV (care provoacă MERS - sindromul respirator din Orientul Mijlociu).

Cum se transmite COVID-19?

Virusul se transmite în special prin picături de secreții respiratorii și aerosoli eliberați
în timpul strănutului, al tusei sau al interacțiunilor cu cei aflați în imediata apropiere (de obicei,
la mai puțin de doi metri). Aceste picături pot fi inhalate sau se pot depune pe suprafețe cu care
alte persoane pot veni în contact, infectându-se apoi când își ating nasul, gura sau ochii.
Transmiterea de la o persoană infectată poate avea loc și cu două zile înainte ca aceasta să
aibă primele simptome. Perioada medie de incubație pentru COVID-19 (adică perioada dintre
expunerea la virus și debutul simptomelor) este estimată în prezent a fi între 5 și 6 zile, fiind
aproape întotdeauna între 1 și 14 zile.
Se estimeaza ca noul coronavirus rezista cel putin 3 ore in aer, pana la 4 zile pe lemn si
pana la 3 zile pe plastic, otel si sticla. Pe hartie si tesaturi rezistenta coronavirusului este redusa
la 24 de ore, in timp ce pe suprafetele din cupru acesta este prezent doar 4 ore. Din fericire,
virusul SARS CoV-2 poate fi eliminat de pe aceste suprafete prin dezinfectare cu solutii care au
in compozitie peste 70% alcool.

Care sunt simptomele COVID-19?

Simptomele infectarii cu SARS CoV-2 sunt similare cu cele ale gripei sezoniere.
Pacientul poate sa resimta o stare de oboseala accentuata, precum si dureri musculare si/sau
articulare ridicate, care ii reduc din mobilitatea obisnuita

Cum putem preveni infectia cu virusul COVID?

Pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, se recomandă:
1) Distantarea fizica (de minim unul sau, în mod ideal, doi metri) între persoanele aflate
în spații publice și evitarea adunărilor de grupuri mari de oameni, pentru a reduce riscul de
infecție prin picăturile de secreții respiratorii. Deoarece nu se cunoaste inca foarte exact care este
cantitatea de particule virale care pot duce la infectarea cu SARS CoV 2, a fost instituita
distantarea sociala si folosirea mijloacelor minime de protectie, precum masca si manusi. Virusul
intră în organism prin ochi, nas sau gură, deci este important să se evite atingerea feței cu mâinile
nespălate.

2) Igiena adecvata ramane cea mai importanta masura de protectie impotriva noului
coronavirus. Se recomandă în toate împrejurările spălarea pe mâini cu apă și săpun cel puțin 20
de secunde sau dezinfectarea temeinică a mâinilor cu soluții, geluri sau șervețele umede pe bază
de alcool.

3) Dezinfectarea mainilor trebuie sa fie facuta inainte de a aplica masca si dupa
scoaterea acesteia, precum si dupa ce atingeti suprafete cu potential ridicat de contaminare:
mese, birouri, balustrade, butoane de lift, intrerupatoare si alte suprafete similare. In aceasta
perioada, incercati sa evitati sa atingeti fata, ochii si nasul cu mainile.

4) Masca de protectie este o masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus, iar
folosirea ei este recomandata peste tot in lume. Acest lucru se intampla deoarece principala
modalitate de transmitere a virusului este pe calea aerului, iar purtarea mastii reduce considerabil
riscul ca particulele virale sa fie inhalate prin nas sau gura. O mare parte dintre persoanele
infectate sunt asimptomatice si pot raspandi virusul fara sa stie - prin purtarea mastii poate fi
prevenit acest lucru.

5) Vaccinurile pentru prevenirea COVID-19 au devenit disponibile pentru prima dată în
UE/SEE la sfârșitul lunii decembrie 2020. Pandemia declansata de infectia cu noul coronavirus
poate fi stopata in cazul unei imunizari care sa cuprinda aproximativ 60-70% din populatia,
imunizare care se poate face activ cu obtinere de anticorpi la trecerea prin boala sau pasiv cu
imunizare post vaccinare covid.

