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Preambul 

 

Pandemia SARS-CoV2 constituie o provocare majoră pentru societatea noastră. Scopul 
lunilor următoare trebuie să fie prevenirea infecțiilor și totodată menținerea funcționării 
tuturor domeniilor vieții publice și economice în cea mai mare măsură posibilă, în ciuda 
riscului continuu de infecție. Contează comportamentul fiecăruia dintre noi: Respectarea 
consecventă a prevederilor de distanțare socială și a normelor de igienă nu numai că 
protejează împotriva îmbolnăvirii sau infectării altora cu SARS-CoV-2, ci poate contribui și la 
reducerea altor boli infecțioase. Printr-o combinație a măsurilor aplicate în mod comun - 
adaptate în funcție de situație – rata de infectare poate fi controlată, astfel încât să se evite 
suferința umană și cazurile de deces, fără a paraliza viața socială și economică. Aceste măsuri 
sunt revizuite și adaptate în mod constant. 

Acest document de strategie definește din experiențele anterioare SARS-CoV2 măsurile 
prioritare pentru controlul pandemiei în lunile următoare. Scopul documentului este de a 
prezenta o perspectivă pentru dezvoltarea și ținerea sub control a pandemiei în Germania 
(Anexa 1: COVID-19: Pandemia în Germania în lunile următoare (PDF, 38 KB, fișierul nu este 
accesibil persoanelor cu dizabilități)). 

 

COVID-19: Pandemia în Germania în lunile următoare 
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Anexa1: COVID-19: Pandemia în Germania în lunile următoare  

Sursa: Robert Koch-Institut  

Situația de la început și situația astăzi 

Primele luni ale pandemiei SARS-CoV-2 în Germania au fost depășite datorită eforturilor 
comune considerabile și a restricțiilor impuse în mai multe sectoare (de exemplu, interdicții 
privind contactele între oameni, închiderea magazinelor și a școlilor). Măsurile luate în 
martie 2020 în Germania au avut un impact profund pe plan economic și social. 

Bilanțul intermediar al izolării pandemiei în Germania - relativ reușit la nivel european - nu 
trebuie să ne înșele în ceea ce privește actualele provocări și nevoia de dezvoltare ulterioară. 
În continuare sunt prezentate instrumentele ce pot fi utilizate pentru reducerea răspândirii 
SARS-CoV-2 în Germania. În combaterea pandemiei contează și în continuare 
responsabilitatea socială generală. Ultimele luni au arătat în mod clar că, pentru a proteja 
categoriile sociale deosebit de vulnerabile nu este suficientă de ex. doar o "abordare de tip 
scut protector" (protejarea persoanelor la domiciliu sau într-un azil de bătrâni). Această 
protecție poate fi asigurată doar printr-o responsabilizare a colectivității. În mod similar, nu 
există locuri sau situații specifice în care există un risc crescut de contagiune în sine, de ex. o 
anumită zonă sau un mijloc de transport, ci o interacțiune între comportamentul individual și 
mediu. De asemenea, infecțiile pot fi dobândite atât la nivel local, cât și în călătorii, inclusiv 
infecții în străinătate, în urma cărora din ce în ce mai mulți viruși sunt aduși în țară. 

 

 

 



Scenariile de dezvoltare a pandemiei în lunile următoare 

Pentru lunile următoare ne așteptăm la o evoluție a pandemiei care s-ar putea să aibă 
următorul model: 

1. Cazuri individuale, focare locale bine definite în timp cu multe infecții noi, care în 
orice moment pot bloca anumite capacități și necesită o abordare locală adaptată în 
funcție de gradul de risc. 

2. Focare în medii individuale (de exemplu, în petrecerile în familie sau în instituțiile de 
învățământ, creșe sau școli), amplificate în urma comportamentului de toamnă/iarnă 
(petrecând de ex. mai mult timp în încăperi închise). 

3. Focare în mai multe medii, o răspândire regională care nu mai poate fi atribuită 
lanțurilor individuale de infecție și care cauzează reintroducerea măsurilor în 
regiunile afectate (a se vedea Anexa 2). 

Prezentare generală RKI a măsurilor de prevenire și anti-epidemie în pandemia COVID-19 

 

Anexa 2: Prezentare generală RKI a măsurilor de prevenire și anti-epidemie în pandemia 
COVID-19  

Sursa: Robert Koch-Institut  

Se preconizează că unul sau mai multe vaccinuri vor fi disponibile anul viitor (2021). Acesta 
poate îmbunătăți în mod semnificativ evoluția și combaterea pandemiei. În ciuda 
introducerii a unui sau mai multor vaccinuri, RKI se așteaptă ca acesta sau acestea să fie 
disponibile inițial doar în cantități limitate, astfel că la început să fie vaccinate anumite 
grupuri de risc, iar în continuare și restul populației. 
Chiar dacă vaccinarea constituie o parte importantă a combaterii pandemiei, doar această 
măsură nu va fi suficientă - mai ales în prima fază a disponibilității limitate - și trebuie să 
fie aplicată în paralel cu un comportament responsabil și o atitudine socială schimbată, în 
special cu respectarea în continuare a normelor AHA+A+L (menținerea distanței – 
respectarea normelor de igienă - purtarea măștii de protecție, utilizarea aplicației Corona-
Warn-App și aerisirea), respectiv mutarea, pe cât posibil a activităților de agrement în aer 

https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Strategie_Anlage2.html
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liber, astfel încât să fie evitate spațiile închise cu aerisire slabă și adunarea multor oameni 
într-un spațiu restrâns. 

Obiective 

Obiectivul general este de a reduce la minim răspândirea pandemiei și efectele asupra 
sănătății, astfel încât viața socială și economică în general (inclusiv instituțiile de învățământ) 
din Germania să fie cât mai puțin afectate. Eventualele măsuri și restricții necesare vor fi 
adaptate în funcție de specificul riscului, iar durata acestora va fi limitată în funcție de 
regiune. Măsurile trebuie să fie proporționale din punct de vedere juridic și organizatoric și 
trebuie să fie aplicabile în practică. 

Vaccinurile eficiente, tratamentele îmbunătățite și măsurile non-medicamentoase (de 
exemplu, respectarea normelor AHA+L) sunt menite să evite pe cât posibil supraîncărcarea 
sistemului de sănătate (în vederea posibilității acordării celui mai bun tratament posibil 
pacienților COVID-19*, precum și pentru tratamentul tuturor celorlalți pacienți), efectele 
bolii pe termen lung și decesele. 

Obiectivele strategice pentru sănătatea publică și protecția împotriva infecțiilor sunt 
următoarele: 

1. Reducerea riscului de infectare pe durata activităților profesionale și sociale a 
întregii populații din Germania, 

2. Prevenirea unei noi răspândiri necontrolate și rapide a agentului patogen, 
3. Consolidarea și crearea unei colaborări pe termen lung între Serviciul de Sănătate 

Publică (ÖGD) și sistemul de sănătate în vederea continuării dezvoltării unui sistem 
care poate face față crizei, 

4. Extinderea unei rețele de asistență generală pentru COVID-19 atât ambulatoriu cât 
și pentru pacienții internați.   

Subiectele prioritare și instrumente pentru protecția 
împotriva infecțiilor1 

 
Majoritatea populației cunoaște măsurile de reducere a riscului de contagiune și aplică 
aceste măsuri în domeniile esențiale ale vieții: Regulile AHA+L (păstrarea distanței – 
respectarea regulilor de igienă – purtarea măștilor de protecție și aerisirea) trebuie 
respectate în continuare. Trebuie conștientizat comportamentul de risc, astfel încât fiecare 
dintre noi să adopte un comportament corespunzător. 

Măsurile de reducere la minim a riscului de contagiune sunt evaluate în permanență și sunt 
puse în aplicare noile constatări științifice: Cunoștințele științifice privind căile și procesele 
de contagiune sunt utilizate în cazul diferitelor categorii sociale și domenii ale vieții (acasă, la 
școală, în transportul public, în întreprinderi, birouri, restaurante, evenimente mari, etc.) și 
în grupuri pentru a dezvolta și implementa în continuare strategii adaptate pentru reducerea 
la minim a riscurilor în viața profesională și privată. Experiențele acumulate în legătură cu 



măsurile și eficacitatea acestora trebuie împărtășite la toate nivelurile, în special la nivelul 
landurilor.  

Menținerea deschisă a instituțiilor de învățământ: Instituțiile de învățământ, școlile și 
creșele constituie parte esențială a vieții publice. Dovezile privind impactul școlilor și creșelor 
asupra pandemiei sunt eterogene – dar arată clar, că instituțiile de învățământ sunt unul 
dintre locurile care au un rol în procesul de infectare.2,3,4 Totodată, școlile și creșele sunt 
esențiale pentru dezvoltarea, educația și socializarea copiilor și tinerilor, precum și pentru 
capacitatea părinților de a-și desfășura activitatea profesională. Este important ca, prin 
respectarea conceptelor de igienă să menținem în continuare deschise aceste unități. În 
acest scop sunt necesare pregătiri organizatorice și măsuri strâns coordonate ale tuturor 
organelor din diferite domenii pentru a preveni pe cât posibil răspândirea infecțiilor sau 
detectarea acestora încă din faza incipientă. Aceasta este singura modalitate de a menține la 
minim numărul persoanelor afectate și ca răspândirea să poată fi împiedicată fără închiderea 
acestor instituții.  

Abordarea în condiții de siguranță a călătoriilor (la nivel național și transfrontalier): Este 
important să se continue analiza situației internaționale și să se adapteze în mod proactiv 
măsurile și strategiile. Este esențial să subliniem faptul că o mobilitate crescută (călătorii 
profesionale sau private) înseamnă un risc crescut; cu toate acestea, acest risc nu depinde 
doar de destinație sau de o zonă specifică, ci depinde în mare măsură de comportamentul 
individual al persoanelor aflate într-o zonă cu transmitere a virusului.5 Comportamentul 
riscant trebuie cunoscut pentru a putea fi evitat. La dispoziția călătorilor trebuie puse 
mijloace de comunicare în diferite limbi pentru a-i informa pe aceștia privind testarea, 
carantina și izolarea. 

Protecție diferențiată împotriva infecțiilor la evenimente mai mari: Mulțimile de oameni, în 
special în spații închise, cresc riscul de răspândire a SARS-CoV-2.6 Astfel, în ultimele luni, în 
urma așa-numitelor "evenimente superspreading", în multe țări s-a răspândit dramatic 
infecția, mult mai rapid, decât infectările transmise în mod individual.7 Pe lângă aplicarea 
recomandărilor generale, responsabilii cu organizarea evenimentelor din domeniile 
respective trebuie să elaboreze prevederi diferențiate, transparente și inteligibile cu ocazia 
organizării evenimentelor. Trebuie luat în considerare atât natura evenimentului, cât și 
motivele restricțiilor privind numărul de persoane. 

Comunicare strategică de criză: "Situația Corona" este extrem de complexă și apar în mod 
constant noi perspective care necesită o revizuire a măsurilor recomandate. Este esențială 
comunicarea și schimbul de idei cu grupurile vulnerabile, precum și cu categoriile sociale 
care sunt mai greu accesibile datorită condițiilor de tehnologie informațională. 

Dezvoltarea continuă a strategiei naționale de testare, asigurarea unor diagnosticări 
generale: Diagnosticarea ocazională disponibilă la nivel regional pentru detectarea 
persoanelor infectate este o condiție elementară pentru raportarea și controlul pandemiei. 
Rezultatele metodelor de detectare directă (detectarea patogenilor) și indirecte (anticorpi) 
sunt luate în considerare în funcție de stadiul actual al cunoștințelor și de aspectele privind 
evaluarea situației în Strategia națională de testare. La efectuarea testelor este esențială o 
abordare specifică, ținând seama de probabilitatea prealabilă testului și de dispunere a 
riscurilor din punctul de vedere al acumulării cunoștințelor și utilizarea eficientă a resurselor. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html


Prezintă prioritate testarea persoanelor simptomatice, precum și protecția grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă din centrele de îngrijire. În ciuda capacității mari 
de testare, în acest domeniu resursele umane și materiale sunt în general, limitate. De 
aceea, pentru o aplicare optimă, indicarea și semnificația investigațiilor trebuie să fie 
cunoscută la mod general. Un rezultat negativ este doar o situație pe moment și nu trebuie 
să producă un fals sentiment de siguranță: prin urmare, un test negativ nu ne scutește de un 
comportament preventiv, cum ar fi respectarea măsurilor de igienă și de protecție. 

Realizarea secvențelor scurte de timp în procesul de testare: Pentru a reduce în mod 
eficient riscurile de transmitere, este esențială detectarea în timp util a persoanelor 
infectate acut și transmiterea rapidă a rezultatelor, care ar trebui să fie efectuată în termen 
de 24 până la 36 de ore (între efectuarea testului și comunicarea rezultatului). Acest lucru 
trebuie organizat și revizuit în permanență de organele implicate, în special prin cooperarea 
dintre asociațiile de asigurări de sănătate și ÖGD. Sunt disponibile teste antigen certificate 
pentru COVID-19 care completează capacitățile diagnosticării PCR. Testele antigen sunt mai 
puțin sensibile decât testele PCR efectuate în laborator. Cu toate acestea, ele permit 
testarea la fața locului, rezultatul fiind disponibil în câteva minute. Sunt în desfășurare 
studiile pentru a evalua mai bine eficiența testelor disponibile. În prezent, posibilitățile de 
utilizare sunt evaluate în cadrul dezvoltării continue a Strategiei naționale de testare. 

Punerea la dispoziție în timp util a datelor epidemiologice și de caz: Scopul este ca ÖGD să 
fie informat cât mai repede posibil despre infecțiile cu SARS-CoV-2. În primul rând, acest 
lucru va permite inițierea unor măsuri concrete de protecție împotriva infecțiilor la fața 
locului și în al doilea rând, gestionarea măsurilor de prevenire la nivel regional. În acest scop, 
este importantă extinderea în continuare a "Sistemului electronic german de raportare și 
informare" pentru protecția împotriva infecțiilor (DEMIS). Sistemul de raportare furnizează în 
mod precis date la nivel național, exacte și în timp util pentru evaluarea situației 
epidemiologice din Germania. Supravegherea sindromică (= monitorizarea bazată pe 
combinații de simptome) a infecțiilor respiratorii și a altor boli este dezvoltată și extinsă în 
mod sustenabil. În plus, studiile privind seroprevalența și comportamentul sănătos în timpul 
pandemiei, precum și colectarea altor date (de ex. supravegherea bazată pe laborator, 
studiul Corona-creșă, datele de rutină ale unităților de primire urgențe), oferă informații 
suplimentare cu privire la evoluția infecției acute. 

Organizarea consecventă a urmăririi contactelor pentru identificarea focarelor și 
întreruperea lanțului de infecții prin ancheta epidemiologică: Evoluția actuală a epidemiei 
confirmă eficacitatea măsurilor luate pentru sprijinirea direcțiilor de sănătate publică a 
landurilor și municipalităților: identificarea persoanelor potențial infecțioase și urmărirea 
contactelor sunt măsuri eficiente de întrerupere a lanțului de infecții.8,9 În cele mai multe 
cazuri se reușește identificarea și izolarea cazurilor suspecte, efectuarea diagnosticărilor 
necesare și aplicarea măsurilor de protecție împotriva infecțiilor în funcție de situație. 
Această capacitate trebuie consolidată și dezvoltată. Experiențele sunt analizate, iar 
rezultatele sunt puse la dispoziția tuturor. Sunt oferite ajutoare pentru implementare.           
În momentul de față, cele mai multe dintre resursele necesare pentru sprijinirea direcțiilor 
de sănătate publică provin din programul „Containment Scouts“, a cărui durată este limitată. 
Cu toate acestea, posibilele scenarii epidemiologice necesită o consolidare substanțială 
sustenabilă a ÖGD de către landuri. Noul punct de contact ÖGD al RKI împreună cu parteneri 
poate contribui la calificarea noului personal. 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/DEMIS/DEMIS_inhalt.html
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/KiTaStudie.html


Asigurarea disponibilității unui număr suficient de echipament individual de protecție: Atât 
pentru serviciul ambulatoriu cât și pentru cel staționar, instituțiile responsabile (asociații de 
asigurări de sănătate, medici, spitale, municipalități, landuri, guvernul federal) vor asigura un 
stoc local suficient de materiale de protecție pentru a fi pregătite pentru orice situație. 

Asistență medicală cuprinzătoare în condiții de pandemie: O componentă esențială a unei 
strategii de succes este accesul fără bariere la sistemul de sănătate a tuturor persoanelor 
simptomatice, ceea ce înseamnă ca toate unitățile de sănătate publică și de asistență trebuie 
să funcționeze la o capacitate redusă. În același timp, printre toate scenariile epidemiologice 
probabile în viitor (chiar și în cazul diferitelor modele de răspândire ale virusului), este 
decisivă îngrijirea medicală completă ambulatorie și staționară. În acest scop, experiența 
acumulată până în prezent, în special în ceea ce privește capacitățile necesare de terapie 
intensive, permite o planificare regională sustenabilă a aprovizionării. Orice restricție a 
accesului la asistență medicală trebuie să poată fi evitată prin aplicarea planificării de 
ajutor.10 Atât structurile de îngrijire ambulatorii cât și cele staționare trebuie să asigure în 
permanență  îngrijirea separată a pacienților infectați și a pacienților necontagioși. 

Punerea la dispoziție a vaccinărilor împotriva gripei și pneumococilor și atingerea unor rate 
ridicate de vaccinare, în special în grupurile de risc: Vaccinurile împotriva altor boli 
respiratorii vor juca un rol decisiv în controlul pandemiei în lunile următoare, în special în 
sezonul rece. Imaginea clinică a acestor boli nu poate fi întotdeauna deosebită de COVID-19 
cu suficientă certitudine fără un diagnostic suplimentar. Cea mai eficientă metodă pentru a 
proteja oamenii și pentru a evita supraîncărcarea sistemului de sănătate, este creșterea 
semnificativă a ratelor de vaccinare pentru gripă și pneumococi în grupurile de risc, în 
conformitate cu recomandările STIKO. În plus, pentru a evita infectările în spitale, centre de 
îngrijire și căminele pentru persoanele în vârstă ar trebui crescută rata vaccinărilor în cadrul 
grupurilor profesionale deosebit de expuse și importante din punct de vedere epidemiologic 
(medici și asistenți medicali, alți angajați în sistemul de sănătate). 

Elaborarea unei strategii de vaccinare împotriva SARS-CoV-2: Se pregătește o campanie 
națională de vaccinare, chiar dacă nu este disponibil imediat un vaccin eficient și sigur. În 
acest scop, în prezent sunt în curs de elaborare concepte sustenabile pentru depozitarea, 
asigurarea lanțurilor frigorifice, logistica de distribuție, punerea în aplicare, grupuri țintă 
prioritare și monitorizarea cuprinzătoare a siguranței și eficacității vaccinurilor în cadrul 
administrării pe scară largă. Această planificare are loc cu participarea diferitelor organe și 
instituții la nivel federal și regional, precum și a Comisiei permanente de vaccinare și a 
Grupului Național de Coordonare Vaccinări. Nu se preconizează că vaccinurile vor fi 
disponibile imediat pentru întreaga populație. Prin urmare, vaccinările se vor efectua 
treptat, într-o ordine bine fundamentată și definită. Introducerea vaccinării trebuie să fie 
însoțită cât mai repede de o comunicare cu implicarea tuturor instituțiilor abilitate, pentru a 
preveni dezinformarea și crearea de mituri și pentru a permite persoanelor decizia de 
vaccinare în cunoștință de cauză. 

Acest catalog cu scop operațional nu are caracter exhaustiv. 

Este esențial să subliniem că numai prin interacțiunea tuturor acestor elemente Germania 
va putea face față pandemiei. Punerea în aplicare a activităților prezentate în această 
strategie trebuie înțeleasă ca un obiectiv pentru întreaga societate. 
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