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(2019-nCoVl

Infectia respiratorie cu noul coronavirus (20 19-nCoV) este 0 boala
respiratorie acuta depistata initial In orasul Wuhan, Provincia Hubei, China
si care s-a raspandit ulterior pe intregul teritoriul Republicii Populare
Chineze si In mai multe state de pe glob. Investigatia epidemiologic a
desfasurata pentru aceste cazuri sugereaza ca transmiterea de la om la om
este deja dovedita.

Semnele si simptomele bolii constau In febra (minimum 38 C), tuse
+/- dificultate la respiratie (scurtarea respiratiei) dar care are legatura
obligatoriu cu istoric de calatorie In China sau de contact apropiat cu un
caz probabil sau confirmat de infectie cu nCoV In perioada de 14 zile
anterioare debutului.

Pana In acest moment In judetul Tulcea, nu s-a inregistrat nicio
suspiciune de infectie cu coronavirus (2019-nCov).

Avern In prezent 3 persoane sanatoase, care s-au intors In ultimde
zile dintr-o calatorie In China. Acestea sunt de sex masculin, cu varsta de
35, 29 si 45 de ani si au domiciliul In municipiul Tulcea, Sat Sabangia si
orasul Macin,

Aceste persoane sunt izolate voluntar la domiciliu si monitorizate
zilnic, timp de 14 zile de catre DSPJ Tulcea, din momentul in care au ajuns
In Romania.
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Informare pentru CALATORI
privind 0 izbucnire de cazuri de pneumonie cauzata de un nou coronavlrus,

4 provincii, China

Actuallzare 22.01.2020

In intervalul 31 decembrie 2019 - 20 ianuarie 2020 au fost raportate 295 de
cazuri infectate cu noul coronavirus (2019-nCoV) confirmate cu laboratorul, din care
4 au decedat.

Marea majoritate a cazurilor au fost depistate in 4 provincii din China:
Hubei - oras Wuhan; Guangdong Sheng, Beijing Shi si Shanghai Shi.

Sursa de agent patogen este inca necunoscuta sit prin urmare, EeOC
presupune ca ar putea fi actlva in continuare sl genera noi cazurl.

Aparitia catorva cazuri fara legatura cu piata de peste/fructe de mare si
animaIe vii considerata a fi punctul de plecare al izbucnirii, sau fara legatura cu alte
piete similare, sugereaza posibilitatea ca sursa de agent patogen sa fie mai larg
raspandita sau posibilitatea transmiterii inter-umane.

Avand in vedere stadiul actual al cunoasterii si factorii necunoscuti,
ECDC considera ca:

• Tnprezent exista 0 probabilitate moderata de lnfecne pentru calatorii din UE/SEE
care vlzlteaza Wuhan.
• Exista 0 probabilitate mare de import de cazuri in tarile cu cel mai mare volum de
persoane care calatoresc catre ~i dinspreWuhan (ex. tarl din Asia).
• Exista 0 probabilitate mica de import de cazuri in tarile UE I SEE, datorita traficului
mai pu\in extins al persoanelor catre l?idinspre Wuhan.
• Respectarea praeticilor adecvate de prevenire ~i control al infectiilor, in special in
unitatile sanltare, in tarile UE/SEE ~i evidentele unai transmiteri inter-umane limitate,
determina ca probabilitatea evaluata ca un caz raportat in UE sa genereze cazuri
secundare in UEiSEE sa fie foarte scazuta.
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Recomandarl:

Calatorii care planifica sa viziteze cel putin una din cele 4 provincii din China ar
trebui sa evite vizitarea "pietelor umede" sau a locurilor unde sunt manipulate
anlmale vii sau moarte si sa evite contactul cu persoane bolnave, in particular cu
cele care prezinta simptome respiratorii.

Calatorii care planifica sa viziteze cel putin una din provinciile mentionate ar
trebui sa respecte 0 buna igiena a mainilor sl a alimentelor.

Calatoril cu slmptome respiratorii acute (tuse +/- dificultate la respiratie) si
febra, care revin din cel putin una din cele 4 provincii din China, sunt statuiti sa isi
puna masca pe nas si gura, sa sune la 112 si sa sa se adreseze sectieilspitalulul
de boli infectioase cel mai apropiat, unde sa mentioneze medicului intectionist
istoricul de calatorie.

In plus, din cauza activitatii gripale epidemice intense din China, calatoril ar
trebui sa fie vacclnati anti-gripal cu minimum 2 saptamani anterior deplasarii,
pentru a preveni 0 boala respiratorie severa.

Sursa: OMS, ECOC

Tradus, adaptat:
Dr.Odette Popovici
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ALERTE INTERNATIONALE - Coronavirus (2019-nCoV) 
  

PNEUMONIA CU NOUL CORONAVIRUS (2019-nCoV)– informare 22.01.2020 

            Pneumonia cu noul coronavirus (2019-nCoV) este o boala respiratorie acuta depistata initial in 
orasul Wuhan, Provincia Hubei, China si care s-a raspandit ulterior in alte 3 provincii din China: 
Guangdong Sheng, Beijing Shi si Shanghai Shi. 

Manifestarile clinice ale bolii: 

Spectrul clinic al bolii inca nu este pe deplin cunoscut. 

Ceea ce cunoastem, pana in acest moment, este faptul ca pacientii prezinta febra (minimum 38 grade 
Celsius), tuse, iar in cazurile mai severe, dificultate la respiratie. 

Perioada de incubatie (timpul de la momentul infectarii, pana la aparitia primelor simptome si semne 
de boala) nu a depasit 14 zile. 

Proces epidemiologic: 
            

Sursa de agent patogen este inca necunoscuta si, prin urmare, ECDC presupune ca ar putea fi 
activa in continuare si genera noi cazuri.  

            Aparitia catorva cazuri fara legatura cu piata de peste/fructe de mare si animale vii considerata 
a fi punctul de plecare al izbucnirii, sau fara legatura cu alte piete similare, sugereaza posibilitatea ca 
sursa de agent patogen sa fie mai larg raspandita sau posibilitatea transmiterii inter-umane. 

Avand in vedere stadiul actual al cunoasterii si factorii necunoscuti, ECDC considera ca: 

 În prezent există o probabilitate moderată de infecție pentru călătorii din UE/SEE care vizitează 
Wuhan. 

 Există o probabilitate mare de import de cazuri în țările cu cel mai mare volum de persoane care 
călătoresc către și dinspre Wuhan (ex. țări din Asia). 

 Există o probabilitate mică de import de cazuri în țările UE / SEE, datorită traficului mai puțin 
extins al persoanelor către și dinspre Wuhan. 

 Respectarea practicilor adecvate de prevenire și control al infecțiilor, în special în unitatile 
sanitare, în țările UE/SEE și evidentele unei transmiteri inter-umane limitate, determina ca 
probabilitatea evaluată ca un caz raportat în UE să genereze cazuri secundare în UE/SEE să fie 
foarte scăzută. 

 



Informare pentru CALATORI

privind 0 izbucnire de cazuri de boala cauzata de noul coronavirus (COVID-19)

Actualizare 24.02.2020

In intervalul 31 decembrie 2019 - 23 februarie 2020 au fost raportate 79 359
de cazuri infectate cu noul coronavirus (SARS CoV-2), in concordanta cu definitia de
caz aplicata de tarile afectate, din care 2 619 au decedat.

Situatia in China continentala:

De la inceputul epidemiei pana in prezent au fost inregistrate 77 150de cazuri
confirmate, din care 2592 decese.

Situatia la nivel international:

In afara Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 2.097de cazuri
confirmate, din care 24 decese. 0 treime din numarul total de cazuri
confirrnate au fost inregistrate doar pe nava de croaziera Diamond Princess ce
s-a aflat in carantina in portul Yokohama (Japonia).
In ultimele 5 zile au fost raportate focare de transmitere comunitara in Coreea
de Sud, Japonia, Italia si Iran.

Situatia din ltalia:

Focarul este loealizat in nordul Italiei, in Lombardia si Veneto.
Pentru a controla extinderea acestui foear in alte zone din Italia, autoritatile de
sanatate publica au luat masuri de limitare a miscarii persoanelor in unele
localitati, precum si masuri generale de anulare a activitatilor din zona
(institutii de invatamant, evenimente sportive, magazine, baruri, unitati de
productie etc.).
Cele 11 localitati din Lombardia si Veneto in care se inregistreaza transmitere
comunitara extinsa sunt:

Vo Euganeo
Codogno
Castiglione d'Adda
Casarpusterlengo
Fombio
Maleo
Somaglia
Bertonico
Terranova dei Passerini
Castelgerundo
San Fiorano

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Contral al Bolilor Transmisibile



In Regiunea Piemonte, localitatea in care se inregistreaza transmitere
comunitara extinsa este Cumiana.

Recomandari:
Evitati orice calatorie ne-esentiala in oricare din zonele afectate*!

Daca calatoria este imperios necesara, evitati contactul cu persoane bolnave,
in particular cu cele care prezinta simptome respiratorii, respectati 0 buna
igiena a mainilor si a alimentelor.
Calatorii cu simptome respiratorii acute (tuse, febra, dureri de gat, scurtarea
respiratiei) care revin din eel putin una din zonele afectate, sunt sfatuiti sa isi
puna masca pe nas si gura, sa sune la 112 si sa sa se adreseze
sectiei/spitalului de boli infectioase eel mai apropiat, unde sa mentioneze
medicului infectionist istoricul de calatorie.

*Zonele afectate vor fi in permanenta actualizate pe site-ul CNSCBT si MS:

http://www.cnscbt.ro/index. phplinformatii-pentru-persona luI-medico-sanita r/1426-
1582534542926-lista-zonelor _cu_transmitere-comunitara-extinsa-covid-19-
actualizare-24-02-2020

Document elaborat de Centrul National de Supraveghere s;Contral al Bolitor Transmisibile



Reeomandari generale pentru protejarea sanatatii

in vederea reducerii expunerii ~i a transmiterii virusurilor cu transmitere respiratorie
includ igiena mainilor si igiena respiratorie, precum si practici pentru 0 alimentati sigura:

_Spalati-va des pe maini cu apa si sapun, sau cu solutii pe baza de alcool;

_Cand tusiti sau stranutati, acoperiti-va gura ~inasul cu pliul cotului sau cu 0 batista
de hartie, apoi aruncati imediat batista si spalati-va pe maini;

_Evitati contactul apropiat cu persoanele care tusesc si au febra;

_ Daca aveti febra, tusiti si respirati cu greutate, mergeti la medic ~i spuneti-i
medicului daca ati calatorit recent;

Recomandari pentru calatorii din Regiunea Europeana

OMS nu recomanda restrictii pentru calatorii sau comert. Se recomanda calatorilor

spre zonele afectate:

_evitarea contactului apropiat cu persoane care sufera de infectii respiratorii acute si
cu animale (vii sau moarte) salbatice sau domestice;

_ spalarea frecventa a mainilor, in special dupa contact direct cu persoanele bolnave

sau cu obiectele acestora;

_ acoperirea nasului ~i a gurii in timpul tusei si a stranutului, cu un servetel sau cu
pliul cotului, si contactarea medicului sau a autoritatilor nationale de sanatate in caz de
simptome de infcctie respiratorie acuta.

_ evitarea contactului direct si neprotejat cu animale vii si cu suprafetele aflate in
contact cu animalele atunci cand mergeti la pietele cu animale vii aflate in zonele in care au
fost inregistrate cazuri de coronavirus nou;

_evitarea consumului de produse animale crude sau gatite foarte putin. Carnea cruda,
laptele crud (nefiert) si organele crude trebuie manevrate cu grija, pentru a evita contaminarea
cu alimentele gatite.

Pentru cilatorii care se intorc din zonele afectate si care prezinta semne clinice,

de boala se recomanda :

_ sa se prezinte la cabinetul medical al aeroportului si sa mentioneze istoricul de
calatorie, daca prezinta semne clinice de boala la sosirea pe aeroport,

_ sa sune la 112 si sa se prezinte imediat la Spitalul/Sectia de Boli Infectioase daca
prezinta semne clinice de boala intr-un interval de 14 zile de la revenirea in tara. Pentru a
preveni transmiterea infectiei persoanelor din jur, acestia trebuie sa-~iacopere nasul ~igura cu
o masca de protectie.

Prezentul materialul este un extras dintr-un document elaborat de CNSCBT
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e MINISTERUL SANATATII Institutul National de
Sanatate P~blica
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