
Dragi 
cetăţeni,
Direcția Sanitară v-a informat cu privire la 
respectarea «carantinei la domiciliu». Interdicția 
de a participa la viața publică – fie că este  
vorba de vizitarea prietenilor și a rudelor, excursii 
cu familia sau mersul la restaurant reprezintă  
o limitare pentru viața dumneavoastră  
de zi cu zi.

Acum observăm de ce avem nevoie, ce ne  
face bine și cât este de important să ai 
persoane lângă tine și să putem ieși în oraș.

Acum să nu ne mai întâlnim cu alte persoane 
este cel mai eficient mod să păstrăm rata  
de infectare cât mai redusă posibil și să rupem 
lanțul de infecții pe cât de rapid posibil.

Dorim să prevenim răspândirea puternică a 
Coronavirusului în Offenbach. În aceste momente 
avem o responsabilitate ridicată pentru toate 
persoanele. Respectarea carantinei pe perioadă 
determinată pentru a preveni îmbolnăvirea 
periculoasă pentru viață prin Corona. Cine își 
iubește semenii, va păstra o anumită distanță față 
de ei. În acest fel împiedicați și afectarea 
economiei țării noastre. Manifest o înțelegere 
deosebită față că o astfel de situație poate  
cauza nevoia de ajutor, frica, incertitudine până  
la furie, mânie sau sentimente de pierdere  

a simțurilor și goliciune. Nimeni nu vrea în 
carantină!

Noi ca oraș Offenbach nu vă lăsăm singuri  
în situații extraordinare! Prin această broșură  
vă arătăm de unde puteți obține ajutor de  
ex. pentru a merge la cumpărături. Vă doresc 
dumneavoastră și familiei dumneavoastră  
multă putere, curaj și grijă. și să vă meargă bine 
în această perioadă dificilă!

Dr. Felix Schwenke
Primarul general



Offenbach 

rămâne acasă.

Menţionaţi la telefon întotdeauna 
că în momentul de faţă vă 
aflaţi în carantină la domiciliu! 

Serviciul Medical de Gardă, 
toate Serviciile Medicale 
de Urgenţă:
116 117

Direcţia locală de Sănătate 
a oraşului Offenbach:
069 / 8065 2221 
sau 069 / 8065 3128

Poliţia: 
110

Pompieri şi Salvarea: 
112

Dacă vă simţiţi ameninţat, dacă vă aflaţi într-o 
situaţie periculoasă sau este iminentă o 
situaţie de urgenţă sau dacă sunteţi martor la 
un delict sau la o situaţie periculoasă, 
adresaţi-vă poliţiei.    

La acest număr de telefon vă stă la dispoziţie 
Serviciul Medical de Gardă la weekend sau  
de sărbători dacă este vorba de o problemă 
urgentă, dar care nu pune viaţa în pericol.  

Dacă aveţi întrebări în privinţa carantinei, 
adresaţi-vă Direcţiei locale de Sănătate 
a oraşului.

În cazuri în care este periclitată viaţa, 
apelaţi Salvarea.

Numere de telefon de urgenţă:

Să oprim 
corona!



Informaţii despre 
situaţia actuală:
www.offenbach.de/corona

Oraşul Offenbach informează 
cetăţenii şi firmele despre situaţia 
actuală cu coronavirus.  

Vă ajutăm.

Telefonul pentru cetăţeni, 
în caz de întrebări: *
069 / 84 00 04 - 375

Offenbach 

rezistă împreună.

Consilierea are loc în principal în limba 
germană sau în limba engleză.

*



Aveţi nevoie de ajutor, deoarece nu puteţi  
să ieşiţi din casă şi nimeni din apropiere  
nu poate face cumpărăturile pentru dvs.?
Voluntari vă aprovizionează.

Centrul de voluntari Offenbach: * 
www.fzof.de 
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de

Apelaţi la noi!

Cetăţenii din Offenbach se 

ajută reciproc.

Facem cumpărăturile 
pentru dvs.

Consiliere în cele mai multe cazuri în 
limba germană. Este posibilă şi comunicarea  
în alte limbi.

*



Ajutor pentru copii şi adolescenţi:
069 / 80 65 22 33 (orele 9–15.30)

Ajutor pentru femei: 
069 / 81 65 57 (orele 9–16)

Număr general de ajutor în 18 limbi, 
24 de ore din 24:   
0800 / 01160 16

Telefon pentru situaţii de urgenţă:
110

Ajutor în caz de 

violenţă.



Consiliere în cele mai multe 
cazuri în limba germană.

*

Offenbach  *

Germania  *

Număr general de ajutor  
în 18 limbi:

Femei ajută femeilor: 
069 / 81 65 57 
info@frauenhaus-offenbach.de

Adăpost pentru femei şi copii,  
Offenbach/Consiliere profesională şi Birou de 
intervenţie în caz de violenţă domestică: 
069 / 88 61 39  
beratung@frauenhaus-offenbach.de

Număr de urgenţă pentru femei Offenbach: 
069 / 85 09 68 00
offenbach@profamilia.de

Centru de dependenţă Wildhof  
(Offenbach şi Dietzenbach): 
069 / 98 19 530

Serviciul Social al Oficiului pentru ocrotirea  
tineretului Offenbach: 
069 / 80 65 22 33

Serviciul Psihosocial al Direcţiei de  
Sănătate Offenbach:
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

Hotline al Serviciului pentru ocrotirea  
copilului din landul Hessa:   
0800 / 20 10 111

Număr de telefon «Violenţă împotriva femeilor»: 
0800 / 011 60 16

Număr de telefon pentru copii şi adolescenţi 
«Număr în caz de necaz»:  
116 111

Sprijin sufletesc prin telefon, număr disponibil 
în toată Germania: 
0800 / 111 0 111 sau 0800 / 111 0 222  
sau 116 123

Telefon pentru informaţii anti-depresie: 
0800 / 33 44 533

Hotline pentru dependenţă şi stupefiante:  
01805 / 31 30 31

0800 / 011 60 16



3. Purtati întotdeauna mască pe 
drumul direct spre containerele de 
gunoi şi evitaţi contactul cu alte 
persoane.

4. Aruncaţi sacul închis în 
containerul negru pentru deşeuri 
menajere.

1. Adunaţi toate deşeurile într-un 
sac de plastic stabil.

2. Închideţi bine sacul.

Dacă se ivesc întrebări, apelaţi 
numărul pentru cetăţeni:  *
069 / 84 00 04 - 375

Consilierea are loc în principal în limba 
germană sau în limba engleză.

*

Cum să procedaţi 
cu deşeurile în 
timpul carantinei: 



  Activităţi pentru care există un 
plan previn pierderea controlului şi 
crearea unei senzaţii de neajutorare.

  Desfăşurând activităţi conform unui 
plan ne dă senzaţia că nu suntem 
prada unei situaţii, neajutoraţi, ci că 
putem contribui activ la aceasta.  

  Structura ajută împotriva haosului,  
dă siguranţă şi putere în situaţii  
stresante. Structura zilelor noastre  
se poate compara cu un ritual.

  Deci nu rămâneţi îmbrăcaţi în 
pijama, ci sculaţi-vă ca întotdeauna, 
îmbrăcaţi-vă, respectaţi orele 
obişnuite de masă, de somn, de  
lucru sau de învăţătură.

 
  Adaptaţi structura zilelor dvs. la 
situaţia actuală.   

  Fapte ajută împotriva sentimentelor 
copleşitoare. 

  Informaţii clare din surse de încre-
dere ne ajută să ne orientăm şi ne 
dau siguranţă. Evitaţi, însă, consumul 
neîntrerupt de mass-media.  

  Legătura sufletească cu familia sau 
cu prietenii ne dă putere.

  Folosiţi telefonul şi videochat în 
acest scop. «Ce te-a bucurat azi ?»

  Resursele ne ajută să depăşim situaţii 
de criză. 

  Resursele sunt toate experienţele 
pozitive pe care le-aţi avut în  
viaţă, toate problemele pe care le-aţi 
depăşit şi rezolvat, părţile dvs. tari, 
talentele, aptitudinile, înclinaţiile dvs.   

  Resursele sunt o sursă de energie. 
Activaţi-le şi folosiţi-le.

  Mişcarea face minuni şi are efecte 
pozitive asupra stării noastre psihice. 

  Se poate face sport şi pe un spaţiu 
limitat: în internet se găsesc video-uri 
cu idei şi programe de antrenament. 
Fiecare febră musculară înseamnă un 
succes acum!

Structuraţi-vă ziua.

Consumaţi mass-
media în mod 
chibzuit şi sistematic.

Menţineţi legăturile 
dvs. sociale prin 
videotelefonie.

Sfaturi practice 
generale:

Faceţi mişcare.

Faceţi un plan cât se 
poate de exact pentru 
ziua dvs.

Amintiţi-vă de 
părţile dvs. tari.

Cum rezistaţi uşor la izolarea 
la domiciliu şi carantină.
Ajutor psihologic în vremuri 
provocante.
Izolarea la domiciliu şi carantina pot fi foarte greu de suportat pentru  
persoanele în cauză. Există, însă, strategii clare, bazate pe analize ştiinţifice 
şi care au dat rezultate bune, cu care se poate depăşi această situaţie.      



Ce este de făcut împotriva 
temerilor și a grijilor mari?

  Meditația este una din multele strategii 
de a rezolva situațiile stresante. Dar prea 
multă meditație cauzează un stres 
suplimentar. ist De aceea gândiți-vă din 
timp la activități pe care le-ați putea 
face, în loc să stați pe gânduri. Faceți cu 
totul altceva, ceva care vă face bine. 
Multor persoane le place să gătească, să 
citească sau să scrie.

  Teama și relaxarea nu pot apărea în 
același timp. De aceea faceți exerciții  
de relaxare, acestea reduc frica.  
Și pe internet găsiți instrucțiuni pentru 
exerciții de relaxare.

  Este important să înțelegeți că 
epidemia de COVID-19 va trece. Folosiți 
posibilitățile simple pentru a reduce 
riscul de îmbolnăvire de ex. prin spălarea 
regulată a mâinilor și evitarea contactului 
direct cu alte persoane. Planificați 
activități pe care ați dori să le faceți după 
depășirea situației.

  Asociația Germană de Ajutor pentru 
depresii susține persoanele afectate prin 
oferte digitale, mai multe informații pe 
www.deutsche-depressionshilfe.de

  Stabiliți limite și renunțați la SMS- 
urile, E-Mailurile, videoclipurile, mesajele 
WhatsApp în masă și să citiți  
mesajele de pe canalele sociale  
COVID-19.

  Organizați-vă consumul media referitor 
la COVID-19 în mod rațional și limitați-l. 
Nu este util să te confrunți în mod 
repetat cu anumite imagini și prezentări, 
chiar și din surse media serioase, ci  
este stresant.

  În momente pline de provocări, pot 
apărea noi poveri și emoții neobișnuit. 
Este nevoie de timp pentru a ne  
obișnui cu aceste condiții și provocări noi.

  Focalizarea pe conținuturi pozitive 
liniștește și stabilizează. Discutați cu 
persoane de legătură și aveți grijă la 
conținuturile pozitive ale discuțiilor.

  Cu toții avem sentimente din cele mai 
diferite în aceasta situație diferită,  
de ex. confuzie sau teamă. Luați-vă timp 
pentru a le conștientiza și pentru a 
exprima ceea ce simțiți. Multe persoane 
le aștern în scris sau devin creativi  
(de ex. pictează, compun muzică sau 
meditează).

Luați-vă sentimentele 
în serios.

Limitați statul pe 
gânduri.

Faceți exerciții simple 
de relaxare.

Gândiți-vă că situația 
va trece.

Limitați-vă 
consumul media.

Vorbiți despre 
sentimentele 
dumneavoastră.

Focalizați-vă pe 
aspecte pozitive.

Păstrați distanța față 
de persoanele care 
cauzează panica.

Cum rezistaţi uşor la izolarea 
la domiciliu şi carantină.
Ajutor psihologic în vremuri 
provocante.
Izolarea la domiciliu şi carantina pot fi foarte greu de suportat pentru  
persoanele în cauză. Există, însă, strategii clare, bazate pe analize ştiinţifice 
şi care au dat rezultate bune, cu care se poate depăşi această situaţie.      

  Dacă simțiți nevoia să discutați cu cineva 
despre sentimentele dumneavoastră, 
adresați-vă unei persoane de contact 
care vă poate ajuta. Dacă aceasta  
nu există în mediul dvs. apropiat, puteți 
solicita ajutor gratuit, de exemplu  
24 de ore din 24 la sprijinul sufletesc 
prin telefon 0800 / 111 0 111 sau   
0800 / 111 0 222 sau 116 123, mai  
multe informații pe  
www.telefonseelsorge.de.



Ce este de făcut în 
relația cu copii?
  Izolarea nu reprezintă o provocare. Scopul 
principal al izolării este de a putea stăpâni acest 
timp fără stres. Izolarea nu este aici, pentru a 
îmbunătăți familia.

  În prim plan nu trebuie să stea acum creșterea 
copilului sau stăpânirea conflictelor cu 
partenerul.

  Încercați să fiți mai retras pentru a preveni 
conflictele sau cel puțin pentru a le reduce.

  Limitați împreună cu copilul «perioadele de stat 
în fața ecranului» pentru televizor, telefonul 
mobil sau computer.

  Permiteți-i copilului contactul fizic în 
conformitate cu posibilitățile actuale.

  Explicați-i copilului cu cuvintele adecvate 
vârstei situația actuală.

  Acceptați dacă copilul dvs. este mai atașat 
decât de obicei și respectați nevoia copilului. 
Acesta are nevoie de siguranță și confort.

  Renunțați la aplicarea măsurilor drastice de 
creștere și evitați pedepsele. Încercați să vă 
motivați copilul prin laudă și să îi motivați un 
comportament de dorit. 

 Respectați rutina obișnuită a zilei.

  Planificați un orar clar de învățare și timp liber.

  Stabiliți limite de ore în care fiecare își face 
lucru singur.

  Faceți activități în comun.

  Realizați reguli comune referitoare la modul în 
care timpul câștigat poate fi folosit mai bine.

Cum rezistaţi uşor la izolarea 
la domiciliu şi carantină.
Ajutor psihologic în vremuri 
provocante.
Izolarea la domiciliu şi carantina pot fi foarte greu de suportat pentru  
persoanele în cauză. Există, însă, strategii clare, bazate pe analize ştiinţifice 
şi care au dat rezultate bune, cu care se poate depăşi această situaţie.      



  Se poate întâmpla ca deodată să aveți 
mai mult timp decât de obicei deoarece 
probabil nu mergeți la muncă sau nu  
vă puteți desfășura activitățile de timp 
liber.

  Important este să vă structurați ziua 
și să vă stabiliți obiective pe care să le 
puteți atinge!

  Faceți zilnic aceleași operațiuni. 
Începeți «proiecte» care până acum erau 
amânate. Chiar și micile treburi pot fi 
acum rezolvate.

  Planificați câte un eveniment pe zi care 
v-ar bucura.

  Păstrați contactul cu persoanele  
importante pentru dumneavoastră. 
Faceți schimb de conținuturi pozitive  
și planificați activități împreună  
pentru perioada de după carantină.

  În condiții de spațiu restrâns poate 
apărea așa numitul «stres de lipsă de 
spațiu». Chiar și timpul neobișnuit  
de mare petrecut împreună poate duce la 
conflicte în parteneriat sau în familie. 
Toate acestea pot duce la ceartă și chiar 
la violență.

  Stabiliți ore clare la care fiecare își 
petrece timpul pentru el însuși. 

  Permiteți tuturor membrilor familiei  
să stea retrași.

  Discutați supărarea înainte ca aceasta 
să se agraveze.

  Dacă nu sunteți în carantină: faceți o 
plimbare singur în jurul blocului sau prin 
pădure.

  Faceți o mini reuniune de familie de 
criză: Ce face fiecare, cine are nevoie și 
de ce are nevoie, ce idei și dorințe are 
fiecare în parte? 

  Fiți mai grijuliu decât de obicei față de 
dvs. și de ceilalți! Aceasta este o 
provocare pentru toate familiile. 

   În caz de nevoie solicitați ajutorul  
profesional la linia fierbinte pentru 
părinți la numărul de telefon   
0800 / 111 0 550. Alte date de contact  
le găsiți pe www.familienportal.de.

Ce este de făcut 
împotriva plictiselii?

Ce este de făcut pentru 
a preveni conflictele?

Cum rezistaţi uşor la izolarea 
la domiciliu şi carantină.
Ajutor psihologic în vremuri 
provocante.
Izolarea la domiciliu şi carantina pot fi foarte greu de suportat pentru  
persoanele în cauză. Există, însă, strategii clare, bazate pe analize ştiinţifice 
şi care au dat rezultate bune, cu care se poate depăşi această situaţie.      



  Emoțiile negative, tensiunea și 
agresiunile sunt normale în situații 
excepționale.

  Nu este rău să ai sentimente agresive 
față de cineva, este periculos atunci 
când acestea se manifestă.

  Violența are multe forme: bătaie, țipat, 
jignit, ignorare pe termen lung.

  Fiți onest cu dvs. și reacționați dacă 
observați că începeți să deveniți 
suprasolicitat și în consecință violent.

  Dacă observați că adulții sunt agresivi 
acasă – cu copii sau cu tinerii – discutați 
cu ei. 

  Poate că dumneavoastră sunteți în 
această situație sau că sunteți persoana 
care poate oferi protecție copilului.

  Obțineți suport: de la consilierea 
telefonică a unui centru de protecție 
împotriva violenței sau de la un  
centru al copilului, de consiliere a 
bărbaților sau de la un număr.

  Telefonați unui prieten/unei prietene și 
doar vorbiți cu o altă persoană.  

  Dacă este posibil mergeți într-o altă 
cameră. Inspirați adânc. Dacă nu este 
suficient, sunați la telefonul de criză cum 
ar fi de exemplu sprijinul sufletesc prin 
telefon 0800 / 111 0 111 sau linia fierbinte 
pentru părinți 0800 / 111 0 550.

  Solicitați ajutorul. Este important să nu 
rămâneți singur. Nu sunteți singur, chiar 
dacă așa pare într-o situație de izolare.  

  Solicitați ajutorul: prietenilor, instituțiilor 
de consiliere, consilierii prin telefon, 
centrului de protecție împotriva violenței 
sau centrului de protecție a copilului, 
în cazul unei violențe severe poliției și 
serviciului de protecție a copilului și 
tinerilor.

  Spațiile înguste, posibilitățile reduse de 
a sta retras, lipsa de intimitate pot duce 
la agresivitate și violență.

  Controlați deteriorarea situației 
în mod activ și conștient. Aveți 
următoarele posibilități.

!

Nu trăiți cu 
violența.

Recunoașteți și 
denumiți violența. 
Chiar și în cazul 
dumneavoastră.

Dacă violența apare: 
Discutați.

Vorbiți la telefon 
pentru a  
vă descărca.

Solicitați ajutorul 
dacă ați fost supus 
violenței.

    Nu așteptați până când este prea târziu: 
sfaturile date împotriva plictiselii, 
împotriva fricii și a grijilor și în special 
sfaturile împotriva conflictelor ajută la 
depășirea sentimentelor neplăcute care 
pot apărea în situații tensionate, înainte 
ca acestea să se transforme în violență. 

Și cel mai important: 
solicitați ajutorul  
la timp.

Ce este de făcut 
împotriva violenței?

Cum rezistaţi uşor la izolarea 
la domiciliu şi carantină.
Ajutor psihologic în vremuri 
provocante.
Izolarea la domiciliu şi carantina pot fi foarte greu de suportat pentru  
persoanele în cauză. Există, însă, strategii clare, bazate pe analize ştiinţifice 
şi care au dat rezultate bune, cu care se poate depăşi această situaţie.      



PLIANT INFORMATIV PENTRU CEI 
AFECTAȚI (PERSOANELE CARE AU 
INTRAT ÎN CONTACT CU CAZURI CON-
FIRMATE CU COVID-19) 

Infecția cu coronavirus 
și carantina la domiciliu

Traducerea a fost efectuată de către Centrul federal german de educație pentru 
sănătate (BZgA).
Emis de: Robert Koch-Institut, Berlin, 2020 Redacția: Informationsstelle des 
Bundes für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene (IBBS)
Fachgebiet 14 – Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene
Grafică: www.goebel-groener.de | Fotografia de pe copertă:  
Gina Sanders – stock.adobe.com | Tipar: RKI-Hausdruckerei

Institutul Robert Koch (Robert Koch-Institut) este un institut federal  
din diviziunea Ministerului federal pentru sănătate Versiunea: 23.10.20

NOUL CORONAVIRUS

SARS-CoV-2

Coronavirușii pot infecta oamenii și pot provoca 
diverse boli: începând de la o răceală obișnuită până 
la infecții grave precum MERS sau SARS.

Infecția SARS-CoV-2 poate fi transmisă de la om la 
om. Sunt cunoscute și cazuri de pacienți care s-au 
infectat de la persoane care au prezentat numai simp-
tome nespecifice.

Specialiștii pornesc de la premisa că principala moda-
litate de răspândire este prin secreţii sub formă de 
mici picături care se împrăştie prin aerosoli.

Noțiuni importante

Suspect de infecție: O persoană despre care se 
presupune că s-a infectat cu agentul patogen, fără să 
fie bolnavă, suspectă de boală sau să fie purtător al 
agentului patogen.

Purtător al agentului patogen: O persoană poate fi 
purtătoare a agentului patogen și astfel poate deveni 
sursă de infectare generală fără să fie bolnavă sau 
suspectă de boală.

În trecut infecțiile SARS-CoV și MERS-CoV au cauzat 
focare majore de infecție.

COVID-19 este numele bolii cauzate de SARS-CoV-2.

Carantina este pentru protecția dvs. și protecția 
noastră a tuturor față de infectarea cu noul corona-
virus. Aceasta este o izolare temporară a persoanelor 
suspecte de infecție sau a persoanelor potențial purtă-
tori a virusului. Scopul carantinei este împiedicarea 
răspândirii bolii.

DREPTURI ȘI REGLEMENTĂRI

Dispozițiile legale

Baza dispunerii carantinei este § 30 Legea privind 
prevenirea și controlul infecțiilor (IfSG).

Angajații cărora le scade venitul din cauza unei 
carantine comandate, de regulă, au dreptul la o 
compensație financiară. Acest lucru ține de 
autoritatea competentă.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele: Încălcarea 
unei carantine ordonate poate fi pedepsită cu 
amendă sau cu pedeapsa cu închisoarea!

Cetățenilor străini li se recomandă suplimentar să se infor-
meze la ambasadă cu privire la dispunerea carantinei.

Ștampila/contact

Informații suplimentare
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www.rki.de/covid-19      www.infektionsschutz.de



ÎNGRIJIRE

Căutați asistență

Îngrijirea medicală: 

 ▶ Contactați medicul de familie sau 
medicul de specialitate, dacă din cauza 
unei alte boli, respectiv unei boli exis-
tente aveți nevoie urgent de medica-
mente sau de tratament medical.

 ▶ Comunicați-i de ce aveți nevoie și că vă aflați în 
carantină.

 ▶ În caz de probleme medicale care ar putea 
conduce la nerespectarea carantinei, contactați 
Direcția de Sănătate Publică.

Contactați imediat Direcția de Sănătate 
Publică (Gesundheitsamt), dacă vă simțiți rău 
sau prezentați următoarele simptome:  
tuse, răceală, insuficiență respiratorie  
cauzată de infecție, febră.  
www.rki.de/mein-gesundheitsamt

În caz de boli acute, care vă pot pune viața în 
pericol, intoxicații sau răniri grave, apelați 
numărul de urgență (112). Respectați regulile 
generale valabile la un apel de urgență și 
comunicați faptul că vă aflați în carantină!

Aprovizionarea cu alimente:

 ▶ Solicitați ajutorul rudelor, prietenilor sau 
vecinilor în acest sens. Ei pot lăsa alimen-
tele în fața ușii dvs.

 ▶ Vă puteți adresa pentru asistență pompierilor, 
Agenției Federale de ajutor tehnic (THW) sau la 
asistenții voluntari ai comunității.

STARE DE BINE

Copii în carantină

Atunci când pentru un copil se impune 
carantina, nu pot fi respectate toate regulile 
de igienă. Deoarece copiii, în special copiii 
mici-care stau în carantină, au nevoie de asistența  
şi afecțiunea părinților/ îngrijitorului.

 ▶ Încercaţi pe cât posibil să păstraţi regulile de 
igienă şi să găsiţi soluţii individuale situaţiei 
dumneavoastră.

 ▶ Pentru alte întrebări vă puteţi adresa departamen-
tului de sănătate autorizat.

Îngrijiți sănătatea mentală

Carantina poate genera stres psihosocial. Aici se 
includ, de ex. teama și grija de a se infecta, senti-
mentul de a fi marginalizat, singurătatea, stresul  
sau tulburările de somn.

 ▶ Chiar dacă nu puteți avea contact direct cu alte 
persoane, păstrați legătura cu prietenii și rudele 
prin telefon, internet sau alte medii.

 ▶ Gândiți-vă ce altceva vă mai poate ajuta în situa-
țiile stresante.

 ▶ Utilizați ofertele liniilor de asistență, precum linia 
telefonică de asistență psihologică sau serviciul  
de intervenție de urgență.

 ▶ Folosiți și în timpul izolării la domiciliu posibilită-
țile de a face sport (de ex. cu un aparat de exerciții 
sau faceți exerciții de gimnastică simple). 
Astfel veți rămâne în formă și reduceți 
stresul negativ.

CARANTINĂ 

Rămâneți acasă

Carantina este importantă. Aceasta servește pentru 
protecția dvs. și protecția noastră a tuturora față de 
infectarea cu noul coronavirus și scopul carantinei 
este împiedicarea răspândirii bolii. Măsura a fost 
ordonată de autoritatea competentă – de regulă de 
Direcția de Sănătate Publică –. S-a stabilit exact cât 
timp trebuie să rămâneți în carantină. Măsura nu se 
încheie automat, ci numai, după ce a fost anulată de 
autoritatea competentă.

Vă numărați printre cei care sunt suspecți de 
infecție, fără să fiți bolnav sau suspect de boală.

În caz de COVID-19 se iau măsuri de carantină,  
deoarece această boală poate deveni foarte severă, 
precum manifestările clinice SARS1 și MERS2 provo-
cate, de asemenea, de coronaviruși. Însă răspândirea 
lui COVID-19 în rândul populației are loc mai simplu 
și mai rapid.

Este foarte important să respectați cu strictețe 
carantina și regulile de igienă – chiar dacă nu 
prezentați simptome, astfel vă protejați pe dvs. 
înșivă și pe cei din jur.

Măsurile de protecție: Respectarea regulilor de 
tușire și de strănutare, o bună igienă a 
mâinilor, precum și păstrarea distanței pot  
constitui o barieră  
împotriva răspândirii  
noului coronavirus.

1 Severe Acute Respiratory Syndrome
2 Middle East Respiratory Syndrome

Distanța 
> 1,5 m



PENTRU PACIENȚI ȘI MEMBRII 
FAMILIILOR ACESTORA

Izolarea la domiciliu a  
persoanelor confirmate  
cu COVID-19

IZOLAREA LA DOMICILIU

Ați fost diagnosticat(ă) cu COVID-19, iar în momentul de față 
prezentați simptome ușoare. Din acest motiv, vi s-a recomandat 
izolarea la domiciliu. Această măsură are scopul de a preveni 
răspândirea noului tip de coronavirus.

Virusul se transmite ușor, iar persoanele infectate cu COVID-19 
pot dezvolta forme grave de boală.

În cazul în care starea dumneavoastră de sănătate se 
agravează, luați imediat legătura cu medicul dumnea-
voastră de familie.

Membrii familiei care locuiesc în aceeași casă cu dumneavoastră 
și care nu părăsesc domiciliul pe perioada izolării trebuie să fie 
sănătoși și să nu prezinte afecțiuni preexistente.

Pe cât posibil, persoanele cu factori de risc nu trebuie să 
locuiască în aceeași casă cu dumneavoastră: 
– persoane cu sistem imunitar slăbit; 
– persoane care suferă de boli primare cronice; 
– persoane în vârstă.

Contactul cu membrii familiei care locuiesc 
în aceeași casă cu dumneavoastră
A se limita pe cât posibil

 ▶ Pe cât posibil, intrați în contact numai cu membrii familiei 
care vă acordă asistență.

 ▶ Atunci când intrați în contact cu aceștia, trebuie să 
păstrați o distanță de minim 1,5 m și să purtați 
mască de protecție pentru gură și nas.

 ▶ Toate celelalte persoane trebuie să stea în alte camere sau să 
nu stea în același loc cu dumneavoastră.

Contactul cu persoanele care nu locuiesc în 
aceeași casă cu dumneavoastră

 ▶ Evitați contactul direct cu persoane precum operatori 
poștali, curieri, vecini, prieteni și cunoscuți.

 ▶ Solicitați lăsarea pachetelor livrate în fața intrării 
locuinței/clădirii.

 ▶ În situațiile în care nu puteți evita contactul, purtați 
mască de protecție pentru gură și nas și păstrați 
distanța față de persoanele care nu locuiesc cu dvs.

În locuință
 ▶ Pe cât posibil, trebuie să vă izolați de celelalte persoane 
și să aveți propria cameră.

 ▶ Asigurați-vă că toate camerele sunt aerisite la intervale regulate.

 ▶ Nu folosiți bucătăria, holul, baia și celelalte încăperi comune 
decât în cazul în care este absolut necesar.

 ▶ Pe cât posibil, luați masa la ore și în camere diferite de 
membrii familiei dumneavoastră.

IGIENA 

În cazul în care tușiți și strănutați
 ▶ Păstrați distanța (cel puțin 1,5 m) față de alte persoane.

 ▶ Nu tușiți și nu strănutați în direcția altor persoane.

 ▶ Pentru a proteja alte persoane, tușiți și strănutați în 
pliul cotului sau într-un șervețel de unică folosință, 
pe care să îl aruncați imediat ca deșeu într-un coș de 
gunoi cu capac.

Respectați regulile de igienă a mâinilor
 ▶ Nu strângeți mâna altor persoane.

 ▶ Spălați-vă pe mâini temeinic, cu apă și săpun, la 
intervale regulate și în special după ce v-ați curățat 
nasul, ați tușit sau ați strănutat. Puteți elimina astfel  
aproape în totalitate, agenții patogeni.

 ▶ Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, timp de cel 
puțin 20-30 de secunde

–  înainte și după contactul cu alte persoane
–  înainte de prepararea alimentelor
–  înainte de a mânca
–  după ce ați folosit toaleta
–  de fiecare dată când mâinile prezintă semne vizibile de impurități
–  de fiecare dată când intrați în contact cu persoane bolnave 

sau cu obiecte din imediata apropiere a acestora.

 ▶ În cazul în care nu există semne vizibile de impurități, se pot utiliza 
dezinfectanți pentru mâini hipoalergenici pe bază de alcool. 
Alegeți un dezinfectant antiviral cu următoarele inscripții:

– „begrenzt viruzid“ (virucid limitat) SAU
– „begrenzt viruzid PLUS“ (virucid limitat PLUS) SAU
– „viruzid“ (virucid)

Respectați indicațiile de siguranță.
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 ▶ Utilizați prosoape de unică folosință sau schimbați prosoa-
pele imediat ce s-au umezit.

 ▶ Persoanele sănătoase nu trebuie să folosească aceleași 
prosoape ca persoanele bolnave.

 ▶ Asigurați-vă că fiecare persoană din casă folosește doar 
prosopul personal.

CURĂȚARE

Curățare și dezinfecție
 ▶ Curățați suprafețele pe care le atingeți frecvent (noptieră, 
cadrul patului, smartphone, tabletă etc.) o dată pe zi.

 ▶ Curățați cada și toaleta cel puțin o dată pe zi.

 ▶ Folosiți agenți de curățare de uz casnic și, dacă este necesar, 
o substanță de dezinfectare a suprafețelor. Alegeți un dezin-
fectant antiviral de uz casnic cu următoarele inscripții:

–  „begrenzt viruzid“ (virucid limitat) SAU
–  „begrenzt viruzid PLUS“ (virucid limitat PLUS) SAU
– „viruzid“ (virucid)

Respectați indicațiile de siguranță.

Spălarea rufelor
 ▶ Spălați rufele persoanei bolnave la o temperatură de 
minim 60 °C!

 ▶ Strângeți rufele persoanei bolnave într-un sac de rufe 
separat.

 ▶ Nu scuturați rufele. Evitați contactul direct al pielii și hainelor 
cu materialele contaminate.

 ▶ Folosiți detergent universal și asigurați-vă că rufele sunt 
complet uscate.

ELIMINAREA DEȘEURILOR

 ▶ Sacul de gunoi care conține deșeuri de la persoane 
bolnave – șervețele etc.– trebuie să se afle în camera 
persoanei bolnave, într-un recipient cu capac.

 ▶ Legați sacul de gunoi și eliminați-l ca deșeu rezidual.

PROBLEME DE SĂNĂTATE 

În cazul în care apar simptome
Medicul care oferă asistență în regim ambulatoriu și 
autoritățile competente din domeniul sănătății trebuie 
să vă informeze de la început pe cine puteți contacta în 
caz de urgență - de ex. în cazul în care apar simptome – chiar și 
în afara programului de lucru obișnuit.

Membrii familiei și simptomele de boală
Toți membrii familiei sunt considerați persoane care au intrat în 
contact cu cazuri confirmate de infectare, categoria I, și se află 
în carantină la domiciliu. Timp de până la 14 zile după ce ați 
intrat ultima dată în contact cu un pacient cu COVID-19 aflat în 
izolare sau după ce acesta a ieșit din izolare1

 ▶ informați zilnic autoritatea competentă din dome-
niul sănătății cu privire la starea dumneavoastră de 
sănătate

 ▶ monitorizați-vă simptomele de boală

 ▶ documentați cu exactitate simptomele de boală  
(a se vedea www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)

În cazul în care apar simptome care pot indica infecția cu 
SARS-CoV-2 (febră, tuse etc.), sunteți suspect de boală. În acest 
caz, este obligatoriu să consultați un medic pentru stabilirea 
unui diagnostic.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Robert Koch-Institut  
www.rki.de/covid-19

Centrul Federal German de  
Educație pentru Sănătate (BZgA)  
www.infektionsschutz.de
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Indicații în cazul izolării la domiciliu a persoanelor confirmate cu COVID-19


