Coronavirus

COVID-19 este un virus ce face parte din grupul
coronavirusurilor, un grup extins de virusuri
care infectează atât animalele, cât și oamenii.
Este un coronavirus nou,
identificat pentru prima oară în
decembrie 2019 într-un focar de
pneumonie din China .Acest
virus nu a fost identificat
anterior la om. Face parte din
familia Coronaviridae.

Care sunt simptomele COVID-19?
Cele mai des întîlnite simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala și
tusea uscată. Unii pacienți pot prezenta dureri, congestie nazală, nas
curgător, dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei ușoare
și încep treptat. Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun
simptom și se simt bine. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80%) s-au
tratat fără un tratament special. Aproximativ 1 din 6 persoane cu COVID19 devine grav bolnavă și prezintă dificultăți de respirație. Persoanele în
vârstă, precum și cele cu probleme medicale, cum ar fi hipertensiunea
arterială, probleme cardiace sau diabet, sunt mai susceptibile să dezvolte
o evoluție mai gravă a bolii. Aproximativ 2% dintre persoanele bolnave
au decedat. Persoanele cu febră, tuse și dificultăți de respirație trebuie să
solicite ajutor medical.

Cum se răspândește COVID-19?
Oamenii se pot infecta cu COVID-19 de la alte persoane care au
virusul. Boala se poate răspândi de la o persoană la alta prin
picături mici nazale sau din gură, care sunt răspândite atunci
când o persoană cu COVID-19 tușește sau expiră. Aceste
picături aterizează pe obiecte și suprafețe din jurul persoanei.
Alte persoane pot să contracteze COVID-19 atingând aceste
obiecte sau suprafețe, apoi atingându-și ochii, nasul sau gura.
Oamenii pot, de asemenea, să contracteze COVID-19 dacă
respiră picături de la o persoană cu COVID-19 care tușește sau
expiră picături. Acesta este motivul pentru care este important
să fie păstrată distanța de mai mult de 1 metru de la o
persoană bolnavă.
OMS evaluează cercetările în curs de desfășurare a modului în
care COVID-19 este răspândit și va continua să plaseze
informații actualizate.

CoVID-19 poate fi preluat de la o
persoană care nu are simptome?
Principala modalitate de răspândire a bolii este prin picături respiratorii
expulzate de cineva care tușește. Riscul de a căpăta COVID-19 de la cineva
care nu prezintă deloc simptome este foarte mic. Cu toate acestea, multe
persoane cu COVID-19 prezintă doar simptome ușoare. Acest lucru este valabil,
în special, la primele etape ale bolii. Prin urmare, este posibil să ne molipsim
de COVID-19 de la cineva care are, de exemplu, doar o tuse ușoară și nu se
simte rău. OMS evaluează cercetările în curs de desfășurare privind perioada
de transmitere a COVID-19 și va continua să plaseze informații actualizate.

Măsuri de protecție pentru FIECARE
Fiți la curent cu cele mai recente
informații despre focarul COVID-19,
disponibile pe site-ul OMS și prin
intermediul autorităților naționale în
domeniul sănătății. COVID-19
afectează în continuare majoritatea
oamenilor din China și unele focare în
alte țări. Majoritatea persoanelor
infectate se confruntă cu boli ușoare și
se recuperează, dar poate fi mai
severă pentru alții. Aveți grijă de
sănătatea dvs. și protejați-i pe alții,
respectând următoarele reguli:

Siguranta
• Spală-te des pe mâini cu o soluție pentr mâini pe
bază de alcool sau cu săpun și apă.

De ce? Spălatul pe mâini cu o soluție de mâini pe
bază de alcool sau cu săpun ucide virusul, dacă
acesta se află pe mâinile tale.
Menține distanța socială – menține distanța de cel
puțin 1 metru între tine și alte persoane, mai ales
cele care tușesc, strănută și au febră.
De ce? Atunci când persoana infectată cu o boală
respiratorie, cum ar fi COVID-19, tușește sau
strănută, ea proiectează picături mici care conțin
virusul. Dacă ești prea aproape, poți inhala virusul.

Există un vaccin, medicament sau
tratament pentru COVID-19?
Deocamdată nu. Până în prezent, nu există
niciun vaccin și niciun medicament antiviral
specific care să prevină sau să trateze COVID-19.
Cu toate acestea, cei afectați ar trebui să
beneficieze de îngrijire pentru ameliorarea
simptomelor. Persoanele cu evoluția bolii gravă
trebuie spitalizate. Majoritatea pacienților se
tratează datorită tratamentului simptomatic.
Posibile vaccinuri și unele tratamente
medicamentoase specifice sunt în curs de
investigare. Acestea sunt testate prin studii
clinice. OMS coordonează eforturile de
dezvoltare a vaccinurilor și a medicamentelor
pentru prevenirea și tratarea COVID-19.

Distribuția cazurilor confirmate
după vârstă
Covid-19
80 ani

6513

60-69 ani

31151

40-49 ani
20-29 ani
5-9 ani 1623
12luni
305

26231
11661

Distribuția cazurilor confirmate după teritorii:

• Chişinău 33 484
• Bălţi 3 147
• Ialoveni 2 333
• Tiraspol 2 296
• Edineţ 1 985
• Cahul 1 843
• Străşeni 1 669
• Orhei 1 575
• Bender 1 537

Ce trebuie să faceți dacă
prezentați simptome de COVID-19
• Dacă prezentați simptomele menționate, trebuie să rămâneți izolat la
domiciliu și să sunați la 112.

• Contactați medicul dumneavoastră de familie!
• Unitățile avizate pentru tratarea cazurilor de coronavirus sunt spitalele
de boli infecțioase din orașul în care vă aflați.

• Pentru a preveni transmiterea infecţiei persoanelor din jur, trebuie să
vă acoperiți nasul şi gura cu o mască de protecţie.

Cazuri totale de covid-19
Total cazuri 78507
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Multumesc pentru atentie!

