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Informații despre COVID-19

5 lucruri de știut 5 lucruri de făcut
Ce este COVID-19?
COVID-19 este o boală cauzată de 
un nou coronavirus, care nu a fost anterior
găsit la oameni. Coronovirusurile sunt
o familie mare de virusuri, care se găsesc
atât la animale, cât și la oameni.

Care sunt simptomele COVID-19?
În majoritatea cazurilor, COVID-19 
cauzează simptome ușoare, cum ar fi 
rinoree, durere de gât, tuse și febră. Poate 
fi mai gravă la unii oameni și poate duce 
la pneumonie și la dificultăți de respirație. 
În unele cazuri, infecția poate duce la deces.

Cum se transmite COVID-19?
COVID-19 pare să se răspândească 
cel mai ușor prin contact direct cu o 
persoană infectată. Când aceasta tușește 
sau strănută, elimină picături mici și, dacă 
sunteți prea aproape, puteți inhala virusul.

Cine este la risc mare?
Încă descoperim cum COVID-19 afectează 
oamenii. Vârstnicii și persoanele cu boli 
cronice, cum ar fi diabet sau boli cardiace, 
par să aibă risc mai marede a face 
o formă gravă a bolii. 

Care este tratamentul
pentru COVID-19?
În prezent, nu există un tratament sau 
vaccin pentru COVID-19. Totuși, multe 
dintre simptome pot fi tratate. 

Spălați-vă frecvent pe mâini
Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau, 
dacă mâinile nu sunt vizibil murdare,
folosiți o soluție pe bază de alcool. 
Aceasta va elimina virusul dacă se găsește
pe mâinile dumneavoastră.
Când tușiți și strănutați, acoperiți gura
și nasul cu pliul cotului sau cu un șervețel 
Aruncați imediat șervețelul folosit și spălați-vă 
pe mâini cu apă și săpun sau cu o soluție 
pe bază de alcool. Astfel, îi protejați
pe ceilalți de orice virus eliminat 
prin tuse și strănut.

Dacă se poate, păstrați 1 metru 
distanță față de o persoană 
care tușește, strănută și are febră. 
COVID-19 pare să se răspândească 
cel mai ușor prin contact apropiat 
cu o persoană infectată.
Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura
Mâinile ating numeroase suprafețe care 
pot fi contaminate. Dacă vă atingeți
ochii, nasul sau gura cu mâinile murdare,
puteți transfera virusul către dvs.

Dacă aveți febră, tușiți ȘI aveți 
dificultăți de respirație, mergeți la medic.
Sunați și anunțați unitatea sanitară
că urmează să ajungeți. 
Respectați întotdeauna recomandările 
medicului dvs. sau recomandările 
autorităților sanitare.



 
Testele rapide sunt teste de tip calitativ (rezultatele date sunt de tip pozitiv - probabil 

infectia este prezenta, sau negativ - probabil infectia nu este prezenta), asemanatoare testelor 

de sarcina, care pot sa puna in evidenta anticorpii anti SARS-CoV-2 daca acestia sunt prezenti, 

in probe de sange recoltate de la pacient (picaturi de sange din deget). 

Rezultatele la testele rapide se pot observa foarte repede, in mod obisnuit in 10-30 de 

minute. 

Anticorpii detectați prin teste serologice indică faptul că o persoană a venit în contact 

cu virusul SARS-CoV-2, indiferent dacă persoana prezenta simptome specifice infecției sau a 

fost asimptomatică. Rezultatele testelor serologice sunt importante în detectarea infecțiilor la 

pacienții cu simptomatologie redusă sau asimptomatice. 

 

 

RT-PCR este metoda de testare pentru diagnosticul infectiei COVID-19 

Practic, pentru diagnosticul infectiei COVID-19 se efectueaza teste PCR cu ajutorul 

carora se identifica direct virusul in secretiile din tractul respirator recoltate in principal prin 

exudat nasofaringian. 

Metoda de testare recomandata (la noi in tara, dar si la nivel international) pentru 

stabilirea diagnosticului este cea de amplificare a acizilor nucleici (NAAT), asa cum este RT- 

PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).  

Pentru realizarea testelor PCR se recolteaza probe din tractul respirator superior 

prelevate cu ajutorul tampoanelor de exsudat nasofaringian si faringian. 

Centrul European de Control al Bolilor si Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda 

ca diagnosticul se se puna utilizand aceste teste de biologie moleculara. 


