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În legătură cu izbucnirea Coronavirusului în Berlin nu mai este posibilă 
acceptarea și consultarea pacienților noi veniți. Însă ne puteți contacta 
telefonic (0176/63152094) pentru orice fel de întrebări. Dacă aveți deja un 
număr alocat, ne puteți apela pentru o programare în vederea primirii 
medicației. 

___________________________________________________________________ 

 

Corona-virusul (or Covid-19) 
 
a ajuns în Germania și se răspândește rapid. Noi încercam să colectam cele mai 
importante informații legate despre acest virus: 

 

• Cum știu dacă am Coronavirus? 
 

De cele mai multe ori coronavirusul prezintă simptome precum o infecție normală a 
gripei - și anume tuse seacă, reducere sau scurtare a respirației - dar pot apărea și 
alte simptome. Boala poate fi moderată, dar și foarte gravă și poate duce la moarte. 
Dacă faci parte dintr-unul din grupurile expuse la risc ești în mod special vulnerabil. 

 

• Fac parte dintr-unul din grupurile expuse la risc? 
 

Faci parte dintr-unul din grupurile expuse la risc dacă: 
 
1. ai o vârstă mai mare de 50 de ani 
       și/sau 
2. ai una sau mai multe condiții preexistente că: 
       - afecțiune respiratorie și/sau cardiacă cronică 
       - afecțiune cronică a ficatului 
       - diabet 
       - cancer 
       - sistemul imunitar slăbit (din cauza unei boli sau unei medicații) 

 

• Cum se transmite?  
 
Virusul Corona se transmite de la persoană la persoană, prin aer (când o persoană 
tușește sau strănută și alta persoană inhalează micile picături) dar și prin contactul 
mâinilor cu suprafețe ( că de ex. telefonul, butoane, clanse), care sunt atinse de către 
oameni. 
 

• Ce înseamnă asta pentru mine și ce trebuie să fac acum? 
 
Dacă este posibil, să intri în izolare socială. Asta înseamnă: să nu parazesti locuință 
dacă nu este necesar. Dacă ești nevoit să lucrați, să parazesti locuință doar pentru a 
merge la serviciu, pentru cumpărături sau să ajuți pe alții, dacă este cazul. Încearcă să 
eviți contactul cu alte persoane (inclusiv pe strada) pe că posibil. Izolarea socială te 
protejează pe tine și pe alții, reduce noi infecții și sprijină sistemul sanitar. Virusul se 
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rapandeste rapid - astfel poți ajuta 
încetinirea răspândirii.   
Să nu mai strângi mâna când saluți și 
încearcă să te speli și/sau să iți 
dezinfectezi mâinile cât mai des! (mai 
mult despre asta la măsuri de igienă) 
 
Te rugăm să tușești și să strănuți în 
inchietura brațului! 
 
Menține distanța față de persoanele infectate sau care au simptome ( 1-2 metri) 
dacă este posibil, inclusiv față de persoane a cărei situație nu o cunoști. 
Când nu ești acasă, încearcă să nu te atingi pe tine însuti. Nu iți atinge propria 
față sau a altora pe cât posibil. 
 
Dacă ai simptome care să indice o posibilă infecție, trebuie să te izolezi pentru o 
perioadă de 14 zile (mai multe despre astă la auto-izolare) 
 

• Care sunt măsurile de igienă? 
 
Aici găsești o simplificare a măsurilor importante de igienizare: 
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Acesta este un manual despre cum să iți speli mâinile corect. Te rugăm să te speli pe 
mâini în mod frecvent pentru cel puțin 30 de secunde 

 
• Când ar trebui să fac testul? 

 
Acum, mulți oameni încearcă să se testeze. Locurile unde poți face teste sunt 
aglomerate și nu ajung sa fie toti testați. Din aceste motive mai inatai ar trebui să-ți pui 
următoarele întrebări înainte de a decide ce să faci: 
 
Optinuea A:  
  
Ai simptome dar nu faci parte din grupurile de risc, nu ai luat contact cu o persoană 
infectată care poate fi verificată și nu ai fost în vreuna  
dintre zonele cu risc (status 17.03.2020: Italia, Iran, China (zona Hubei), Korea de Sud 
(zona Gyeongsangbuk-do), Franța (zona Grand Est), Austria (Tirol), Spania (Madrid), 
SUA (California, Washintgon, New York).  
 
→ Te rugăm să te autoizolezi. (mai multe despre asta în: autoizolare) Te rugăm să nu 
te duci la doctor, dar îl poți suna (dacă simptomele nu mai sunt ușoare) și întreabă ce 
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poți face în continuare. Dacă ai nevoie de concediu medical poți rezolva aceasta prin 
telefon cu medicul de familie.   
 
Opțiunea B 
 
Ai simptome și faci parte din grupurile de risc și/sau ai vizitat una dintre regiunile cu 
risc în ultimele 14 zile. 
 
→ Te rugăm să te autoizolezi și să anunți departamentele de sănătate responsabile. 
Urmează instrucțiunile lor. (mai multe despre asta la: departamentele de sănătate) 
 
Opțiunea C: 
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Nu știi ce să faci 
pentru că cunoști o 
persoană care este 
oficial infectată cu 
Coronavirus. 
"Oficial infectată" 
înseamnă că aceea 
persoană a fost 
deja testată de 
Coronavirus. Te 
rugam să urmărești 
acest grafic de flux: 
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Dacă simptomele tale sunt puternice ( temperatură de peste 39º C, dificultăți pentru a 
respira sau te simți foarte rău), contactează serviciul de urgențe ( numărul: 110, 112, 
911). Te rugăm să le comunici că crezi că ai putea să ai Coronavirus. 
 

• Cum funcționează auto-izolarea? 
 
Dacă manifești simptome dar nu aparti unui grup de risc, sau nu manifești simptome 
dar ai fost în una din zonele de risc în ultimele 14 zile, te rugăm să urmărești măsură 
de auto-izolare pentru cel puțin 14 zile. 
Astă înseamnă că trebuie să eviți orice contact cu alte persoane. Întreabă-le 
prietenilor și vecinilor tăi dacă pot să facă cumpărăturile pentru tine, lașând sacoșele 
în fața ușii tale, astfel încât să evitați contactul direct. Dacă astă nu ar fi posibil, 
departamentul de Pompieri, departamentul " Technisches Hilfswerk", grupuri de ajutor 
locale sau voluntarii iți vor oferi asistență. 
Te rugăm să urmărești măsurile de igienă inclusiv când ești în carantina la domiciliu 
(mai multe despre astă la: măsuri de igienă) 
 
Dacă ai nevoie de asistență medicală pentru alte boli sau afecțiuni, te rugăm să 
apelezi la medicul tău de familie sau specialist și să îi comunici de ce ai nevoie și faptul 
că ești în carantină la domiciliu. Contacteaza departamentul de sănătate responsabil 
dacă ai probleme medicale care ar putea să nu iți permită să menții carantina la 
domiciliu.  
 
Dacă trăiești cu alte persoane, încearcă să eviți contactul cu ele. Stai acasă într-o 
cameră la care celelate persoane nu întră de obicei. Încercați să vă evitați cât posibil - 
nu folosiți toaleta sau bucătăria în același timp, și dezinfectați camerele. 
 
Ai grijă inclusiv de sănătatea ta mentală! 
Statul singur pentru o perioadă lungă de timp poate să genereze stres psiho-social. Ai 
putea să te simți îngrijorat sau speriat, că ești exclus, stresat sau că nu te poți odihni 
corect. 
Folosește-ți telefonul, internet-ul sau alte mijloace de comunicare pentru a pastra 
legătură cu alte persoane!. 
 
Dacă te simți foarte rău și nu știi ce să faci, te rugăm să suni la unul dintre următoarele 
telefoane:  
 
Telefonseelsorge:  0800-1110111 

0800-1110222 
Berliner Krisendienste:          030-39063.          -> 
 
Încearcă să iți găsești activități ( fitness, sarcini 
creative,etc) pe care le poți face acasă că să te 
distrezi. 
 
Auto-izolarea crește riscul de violență 
domestică! Dacă ești afectat/a de violență 
domestică și ești în carantină, te rugăm să suni la 
următoarele telefoane: 
 
Berlin: BIG e.V. Telefonnummer: 030 – 611 03 00 
Telefon de ajutor pentru violența împotrivă femeilor 08000 - 116 016 
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• Care departament de sănătate este responsabil? 
 
Depinzând de codul tău poștal, poți să găsești care departament de sănătate este 
responsabil pentru tine. Trebuie să folosești codul poștal corespunzător cu adresa la 
care ești înregistrat. Acesta este site-ul în care poți găsi departamentul tău de 
sănătate:  https://tools.rki.de/PLZTool/ 
 
Datorită volumului mare de persoane care încearcă să se contacteze cu 
departamentele de sănătate, ele sunt supraîncărcate. De aceea au dezvoltat un 
chestionar online pe care trebuie să-l completezi și să-l trimiți pe mail sau prin poștă la 
departamentul de sănătate respectiv. Aici poți găsi chestionarul: 
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-
verwaltung/aemter/gesundheitsamt/infektions-katastrophenschutz-und-
umweltbezogener-
gesundheitsschutz/artikel.248430.php?fbclid=IwAR2iH3TBtOi2Qbzlv6wr-
CY6RQLY1GqxqPha7AaaiORnUmsAeLlwR30GEQU 
 

• Încă nu știu ce să fac... 
 
Astă este Ok. Situația este problematică și neplăcută. Încearcă să comunici cu 
familia sau prietenii tai, să vă sprijiniți unul pe celelalt. Să nu crezi tot ce citești în 
rețelele de socializare, să nu te panichezi! 
Aici găsești linkuri care oferă în continuu informații de încredere: 
 
Robert-Koch-Institut: 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

 
Daily Podcast from Dr. Drosten at NDR:  
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html 
 
Acesta este un chestionar online (dezvoltat de către un spital) pe că-l poți folosi dacă 
dezvolți simptome sau ai vizitat zonele de risc și nu știi ce să faci: 
 
https://covapp.charite.de 
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