
 

 

 

 

 

 

Informatii despre Virusul Corona 

1. Cum te poti contamina de Virusul Corona? 

Virusul este transmis de la persoană la persoană. Acest lucru se întâmplă, de exemplu ,  tușind, vorbind sau 
strângând mâna altcuiva. 

2. Cum puteti recunoaste dacă aveti virusul? 

Dacă aveți virusul corona, s-ar putea să aveti tuse, guturai, dureri în gât și febră. Simptomele sunt foarte 
similare gripei. Unii oameni au, de asemenea, diaree. Unii pacienți se simt mai rău decât alții; s-ar putea să 
aibă probleme de respirație sau pneumonie. 

Dacă aveți virusul, poate dura până la 14 zile pina la aparitia acestor semne de boală . 

3. De ce  este periculos virusul corona? 

Pentru majoritatea oamenilor, boala cauzată de coronavirus este ușoară. Cu toate acestea,  15 la sută 
dintre cei infectați se îmbolnăvesc grav: dezvoltă probleme de respirație și pneumonie. Cei care au murit de 
virus până acum au fost în mare parte pacienți mai in varsta și oameni care erau deja bolnavi. 

4. Ce trebuie să fac dacă dau semne de boală? 

Dacă aveți febră, tuse sau dificultati in respiratie și trăiți într-o zonă în care exista oameni  infectati cu 
virusul, trebuie să apelați la medic și să faceți o  

programare. Dacă aveți febră, tuse sau dificultati in respirație , ar trebui să nu aveți  contacte cu alte 
persoane . Păstrați distanța de cel puțin 1,5 sau 2 metri față de alte persoane. 

Stati   acasă sau în camera Dumneavoastra. Tusiti  și stranutati în cotul interior, sau într-o batista de nas, pe 
care  o aruncati imediat într-o coș de gunoi. Spălați-vă pe mâini des și minutios cu săpun timp de  cel puțin 
30 de secunde. 

5. Ce trebuie să fac dacă am fost în contact cu o persoană infectată? 

Dacă recent ați avut contact personal cu o persoană care are virusul corona, apelați medicul sau informati  
despre situatia Dumneavoastra Autoritatea locală de sănătate publică (Gesundheitsamt) . 

 Numărul de telefon este: 07141 / 144-69844 

 


