Wat is het coronavirus? | 14/04/2020
ROEMEENS | Vertaald uit het Nederlands
Virusul corona
Virusul corona este un virus nou și foarte contagios. Îl puteți lua sau transmite cu ușurință de la alte
persoane.

De ce trebuie toată lumea să stea acasă pe cât posibil?
•

Dacă rămânem cu toții înăuntru, virusul este mai puțin probabil să se răspândească.

•

Dacă rămânem sănătoși, mai puține persoane vor trebui să meargă la spital. În acest fel îi protejăm
pe oamenii care se îmbolnăvesc repede, iar medicii și asistenții medicali pot face față mai ușor
situației.

Care sunt simptomele?
Principalele simptome sunt
•

febră, tuse și probleme de respirație.

•

uneori un nas îndesat, dureri în gât și diaree.

Aveți vreunul dintre aceste simptome? Sunați-vă medicul.
Anumite persoane poartă virusul, dar nu au simptome. Așadar, este foarte important să respectăm
regulile și să stăm acasă pe cât posibil!

Cum se răspândește virusul?
Când tușiți sau strănutați, picături mici sunt eliberate în aer. În acest fel, virusul se poate răspândi și
cădea pe obiecte. Picăturile zboară în medie până la un metru.
Cum puteți deveni infectat? Dacă respirați acele picături sau vă intră în gură, nas sau ochi.
Ce trebuie să faceți?
•

Păstrați o distanță de 1,5 metri față de alte persoane.

•

Spălați-vă des pe mâini. Faceți neapărat acest lucru dacă atingeți lucruri pe care le ating multe alte
persoane. De exemplu: mânerul de la ușă sau butonul de la lift.

Există un vaccin sau un tratament împotriva virusului?
Nimeni nu are anticorpi pentru a fi imun la acest virus. În prezent, nu există încă un vaccin. Medicii și
oamenii de știință investighează virusul. Ei analizează fiecare bolnav și învață în fiecare zi mai multe
despre virus. În acest fel pot găsi un tratament bun.

Sunteți bolnav și nu vă aflați în spital? Paracetamolul este cel mai bun medicament pentru febră și
durere.
Unele organizații criminale vând medicamente contrafăcute sau ilegale care conțin clorochină. Nu există
absolut nicio garanție că aceste medicamente funcționează corect sau că sunteți în siguranță folosindule. Ele pot fi chiar foarte dăunătoare pentru sănătate.

Cum vă puteți proteja?
•

Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun.

•

Păstrați 1,5 metri distanța față de alte persoane.

•

Nu vă atingeți fața.
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