
8 Sfaturi simple de comportament în timpul pandemiei de coronavirus
Coronavirusul ne-a schimbat mult viața de zi cu zi. Din fericire, 

anul acesta ne putem vaccina împotriva COVID-19! Dar în prezent 

ne aflăm în al 3-lea val de infecții. Noua variantă a virusului este 

mai contagioasă, mai periculoasă și mai răspândită. Din acest mo-

tiv trebuie să fim și mai precauți acum. Comportamentul nostru 

este arma noastră cea mai puternică. Prin el, noi toți – persoane 

de vârsta a treia, copii și persoane de vârstă mijlocie – ne apărăm 

de infecții. De fiecare dată când împiedicăm în mod activ răspân-

direa virusului, facem împreună un pas înainte. 

Pe lângă următoarele 8 sfaturi, crește importanța regulilor de 

comportament AHA+L, și anume păstrarea distanței, respectarea 

măsurilor de igienă, purtarea măștii în viața de zi cu zi (etanș, pes-

te gură și peste nas), aerisirea, reguli aplicate în permanență si-

multan! Protejându-ne mai bine împiedicăm răspândirea virusului.

Distanță? Și când sunt cu prietenii!  Când mă întâlnesc cu alții, sunt conștient/-ă de urmă-
torul fapt: Pot prelua infecția și de la prieteni/-e, rude și colegi/-e de muncă. Nu fac excepție nici în cazul lor și 
păstrez distanța.1

Întâlniri? În aer liber! Masca o am tot timpul la mine!  Dacă mă întâlnesc cu alții, fac 
acest lucru afară, păstrând distanța, sau de la fereastră. Important: Dacă afară nu pot păstra cel puțin 1,5 m 
distanță, atunci port o mască.2

*Simptome: de exemplu stare generală de boală, tuse, temperatură ridicată sau febră, dificultăți de respirație, 
pierderea gustului/mirosului, guturai, dureri de gât, dureri de cap sau la nivelul membrelor corpului. Versiunea din: 30.04.21

Cine aerisește? Și mai ales cum!  Dacă mă întâlnesc cu alte persoane în interior, atunci păs-
trez distanța, port mască și acord atenție aerisirii regulate. Pun ceasul, care ne amintește să deschidem larg 
geamul din 20 în 20 de minute, pe o durată de 5 minute.3

Timpul liber? Îl petrec mai bine acasă decât călătorind!  Atunci când am timp liber, 
rămân mai bine acasă decât să călătoresc. În acest mod evit să duc virusul – sau o nouă variantă de virus – în 
alte părți sau să îl aduc de acolo acasă.4

Prezint simptome? Atunci rămân acasă și urmez sfatul medicului!  Dacă prezint 
simptome* sau nu mă simt bine, rămân acasă. Solicit consiliere telefonică (la 116117, medicul de familie, medicul 
care mă tratează, centre medicale pentru pacienți cu febră/Fieberambulanz), solicit efectuarea unui test și urmez 
instrucțiunile medicilor. Nu merg la muncă și comunic cu cei dragi prin telefon sau chat, în loc să mă întâlnesc cu ei. 

5
Testul este pozitiv? Comunic acest lucru mai departe!  Dacă testul meu PCR-, testul 
rapid sau auto-testul este pozitiv, anunț acest lucru imediat persoanelor din mediul meu privat și profesional. 
Informez pe cât posibil toate persoanele cu care m-am întâlnit de curând. Dacă testul rapid sau auto-testul 
este pozitiv, solicit verificarea acestui rezultat prin efectuarea unui test PCR.

6
Astăzi probabil că nu sunt infecțios? Totuși respect regulile de comportament 
AHA+L!  Chiar dacă testul rapid sau auto-testul este negativ, respect totuși regulile de comportament 
AHA+L specificate mai sus. În acest mod rămân protejat de virus și nici nu infectez pe nimeni, în cazul în care 
rezultatul testului este fals. Rezultatul testului este valabil doar în ziua testării și nu mă protejează de infectare.

7
Vaccinare? Suflec mâneca!  Atunci când mi se oferă posibilitatea vaccinării, merg să mă vacci-
nez. Toate vaccinurile autorizate mă protejează de o evoluție gravă a îmbolnăvirii cauzate de COVID-19 și ajută 
la combaterea pandemiei.8


