MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia de Sănătate Publică - BIHOR
Oradea, Str.Libertăţii nr.34
Tel. 0259-434565 , Fax 0259-418654
e-mail : relatiipublice@dspbihor.gov.ro ,www:dspbihor.gov.ro

19 August 2020

COMUNICAT DE PRESĂ
Având în vedere contextul epidemiologic actual privind evoluția îmbolnăvirilor
COVID-19:
- numărul crescut de persoane confirmate COVID-19 pozitiv, menținut constant în
ultime 14 zile;
- capacitatea limitată - număr de paturi din spitale destinate acestei patologii
- consecințele pe care le implică depistarea unei persoane confirmate COVID-19
pozitiv, respectiv impunerea izolării/carantinării tuturor contacților apropiați care
locuiesc la aceeași adresă de domiciliu/izolare, neprezentarea la muncă și/sau
crearea unor disfuncționalități majore legate de locul de muncă, etc…
ATRAGEM ATENȚIA CETĂȚENILOR DIN JUDEȚUL BIHOR cu privire la
următoarele aspecte:
- colaborarea/cooperarea în realizarea anchetei epidemiologice a cazului confirmat
COVID-19 pozitiv prin identificarea/declararea tuturor contacților direcți*
- respectarea recomandării de izolare/carantinare și rămânerea în izolare pe
perioada stabilită de persoanele competente care calculează această perioadă
- solicitarea telefonică a rezultatului testării pentru a nu ajunge în situația în care
pozitiv fiind să circulați prin oraș, în mijloacele de transport în comun și să
contaminați/infectați alte persoane
- abordarea/adoptarea unui comportament, a unei conduite corespunzătoare a
persoanelor confirmate COVID-19 pozitiv și interacțiunea cu aceștia
- respectarea regulilor specifice impuse de acest context epidemiologic:
- de distanțare socială
- purtarea corectă a măștii
- curățenie și dezinfecție în special pentru spațiile închise
- de igienă personală
- amânarea organizării de evenimente la care să participe persoane care nu locuiesc
sau nu lucrează împreună
- anularea/limitarea participării la evenimente de tipul celor menționate.

Creșterea în continuare a numărului de persoane confirmate COVID-19 pozitiv,

depășirea pragului de 3 la ‰ de locuitori într-o localitate/comunitate va impune
carantinatea acelei localități/comunități și/sau alte restricții.
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*Contactul direct (conforn Definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus
(COVID-19) stabilite de INSP Actualizare 10.08.2020) este definit ca:
- persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
- persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără
igiena ulterioară a mâinilor);
- persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
- persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2
m şi cu o durată de minim 15 minute;
- persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare
din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de
2 m;
- persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire
directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care
manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al
echipamentului de protecție*;
*personalul medical care a purtat echipamentul de protectie corespunzator tipului de îngrijire
acordată NU ESTE CONSIDERAT CONTACT DIRECT.
Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

