CE TREBUIE SĂ FACEȚI DACĂ SUNTEȚI ÎN ISOLARE
SUSPECT DE ÎMBOLNĂVIRE SAU CONFIRMAT BOLNAV DE COVID-19
Nu ieși din structura/casa unde te afli și nu primi vizite
Ține mereu telefonul deschis pentru a putea răspunde apelurilor din partea ASL
Stai într-o cameră cu ferestre
•
•
•

deschide des fereastra
dormi singur
mănâncă în cameră

nu lăsa pe nimeni să intre ca să se îngrijească de tine
nu merge în alte camere din casă, dacă nu este într-adevăr necesar
Dacă chiar trebuie să ieși din cameră:
●
pune-ți masca chirurgicală
●
menține o distanță de cel puțin 1,8 m față de celelalte persoane
(chiar dacă sunt ca și tine în izolare la domiciliu) și evită orice contact direct
(incluse strângerile de mâini, pupăturile și îmbrățișările)

●
●

Nu lăsa pe nimeni să intre în camera ta, dacă nu este indispensabil.
Curăță și dezinfectează tot:
•

•

•
•

în baie și în celelalte camere unde intri, curăță toate superficiile, (în mod special cele care sunt atinse
des), cu detergenți obișnuiți, iar apoi dezinfectează cu produse pe bază de clor
cu o concentrație de 0,5 % (clor) sau cu alcool cu o concentrație de 70%.
spală-ți îmbrăcămintea și lenjeria intimă în mașina de spălat la 60° pentru cel puțin 30 de minute, sau
un timp mai redus dar la temperaturi superioare, folosind un detergent obișnuit. Nu amesteca lenjeria ta
intimă murdară cu a celorlalte persoane și ține-o într-un sac închis până când o speli.
spală vesela (farfurii, pahare, tacâmuri, etc) cu detergent de vase obișnuit, folosind mănuși
pune resturile de mâncare în doi saci de plastic, închide-i și pune-i în coșul de gunoi cu capacul închis.

Verifică starea de sănătate:
•
•

Măsoară-ți și notează temperatura de două ori pe zi, și scrie și locul unde ai măsurat-o
Sună medicul de familie și responsabilul de sănătate publică dacă observi noi simtome sau febră, sau
înrăutățirea simtomelor pe care le aveai deja și urmează indicațiile pe care le primești. Dacă ai dificultăți să
respiri, chiamă numărul de urgență 118 (sau 112) și așteaptă ambulanța în camera ta.

•

Odihnește-te, bea multe lichide și mănâncă sănătos.

CE TREBUIE SĂ FACI DACĂ ÎNGRIJEȘTI
O PERSOANĂ AFLATĂ ÎN IZOLARE DIN CAUZĂ CĂ
ESTE SUSPECTĂ SAU CONFIRMATĂ CU COVID-19

Nu intra în camera unde se află persoana în izolament dacă nu este
necesar.
Predare - primire
Cînd trebuie să predai (de exemplu mâncarea, îmbrăcămintea) sau trebuie să prime ști
ceva (de exemplu resturi de mâncare, îmbrăcămintea murdară, gunoiul), nu intra în cameră
ci lasă și preia totul de la ușă.
• Poartă mănuși de unică folosință și masca chirurgicală.
• Pune tot ce iei într-un alt sac și închide-l.
•

Cine îngrijește de o persoană suspectă sau confirmată cu Covid-19 trebuie să fie sănătoasă.
Dacă trebuie să intri în cameră deoarece persoana aflată în izolare are nevoie de ajutor:
• Poartă masca de protecție FFP2
• Spune-i persoanei aflate în izolament să poarte masca chirurgicală.
• Deschide fereastra camerei, dacă este posibil.
• Evită contactul direct cu persoana aflată în izolament, men ținând, dacă este posibil,
o distanță de minim 1,8 m
Dacă trebuie să te apropii și să ai un contact fizic cu persoana (prin salivă, catar-expectorat
și/sau secreții respiratorii, fecale sau urină) și când trebuie să cureți camera sau baia:
•
•
•

Folosește mănușile și halatul de unică folosință și masca de protec ție FFP2
Aruncă-le în 2 saci impermeabili și în coșul de gunoi cu pedală.
Spală-te bine pe mâini.

