MASURI DE PREVENIRE A INFECTIEI CU CORONAVIRUS
Cum se raspandeste coronavirusul?
-

coronavirusurile umane se raspandesc prin
picaturi (tuse si stranut) si contact personal neprotejat cu o persoana infectata
(atingere, strangere de mana).

Care sunt simptomele?
-

semnele si simptomele sunt de obicei respiratorii
si include febra, tuse, dificultati la respiratie si alte simptome asemanatoare racelii
comune.

Institutiile publice, unitatile de alimentatie publica precum si furnizorii publici si
privati de transport persoane au obligatia de a lua masuri pentru asigurarea:
-

-

-

dezinfectiei frecventa a suprafetelor, in special in
zona caselor de marcat, precum si in alte locuri expuse (ex. carucioare, cosuri de
cumparaturi, clante de la usi, butoane de la lifturi, etc);
instituirii masurilor privind evitarea aglomerarii
de persoane in spatiile comerciale;
dezinfectiei frecvente a habitaclului mijlocului de
transport la finalizarea traseului (ex.bare si suporti de sustinere, usi, scaune, etc);
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Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, sifoanele
de pardoseala, obiectele sanitare, precum si W.C.-uri, pisoare, lavoare, bai, dusuri,vor fi
mentinute in permanenta stare de functionare si de curatenie. In acest sens, conducerile
unitatilor au urmatoarele obligatii (conform Cap.VI, art. 46 din Ordinul MS nr.119/2014
modificat si completat ulterior):

a) sa asigure repararea imediata a oricaror defectiuni aparute la instalatiile de
alimentare cu apa, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;
b) sa controleze starea de curatenie din anexele si din grupurile sanitare din
unitate, asigurandu-se spalarea si dezinfectia zilnica ori de cate ori este necesar a
acestora;
c) sa asigure materiale necesare igienei personale pentru utilizatorii grupurilor
sanitare din unitate (hartie igienica, sapun, mijloace de stergere sau zvantare a
mainilor dupa spalare, etc); in grupurile sanitare comune nu se admite folosirea
prosoapelor textile, ci se vor monta uscatoare cu aer cald sau distribuitoare pentru
prosoape de unica folosinta, din hartie;
Se vor utiliza dezinfectante pe baza de alcool sanitar sau pe baza de clor

Ministerul sanatatii solicita tuturor cetatenilor
care doresc informatii despre situatii legate de
Coronavirus sa apeleze linia TELVERDE 0800800358 .

