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Comunicat de presă 

 

Informații pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus (nCoV) 

 

În conformitate cu precizările Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a 

Bolilor Transmisibile  București, DSP Bihor a informat toți medicii de familie și 

unitățile spitalicești din județul nostru privitor la  noul coronavirus (nCoV) recent 

identificat in patru provincii (Hubei – oraș Wuhan, Guangdong Sheng, Beijing Shi și 

Shanghai Shi) din China (2019-nCoV) astfel încât să fie realizată o evaluare corectă și 

o supraveghere adecvată a posibilelor cazuri de îmbolnăvire. Există o probabilitate 

mica de import de cazuri în țările UE / SEE, datorita traficului mai puțin extins 

al persoanelor către și dinspre Wuhan. Respectarea practicilor adecvate de 

prevenire și control al infecțiilor, în special în unitățile sanitare, în țările UE/SEE 

și evidențele unei transmiteri inter-umane limitate, determina ca probabilitatea 

evaluată ca un caz raportat în UE să genereze cazuri secundare în UE/SEE sa fie 

foarte scăzută. 
Au fost transmise informații privind nCoV către personalul din Aeroportul 

Internațional Oradea și a fost evaluat modul de răspuns la suspiciuni de îmbolnăvire 

(spații, personal de supraveghere). A fost înmânate, în vederea multiplicării, informații 

pentru călători sub forma Cardului de Alertă pentru Sănătate (anexat).  
 

Recomandări pentru călători 

Călătorii care planifică să viziteze cel puțin una din cele 4 provincii din China 

trebuie să evite vizitarea ”piețelor umede” sau a locurilor unde sunt manipulate 

animale vii sau moarte și să evite contactul cu persoane bolnave, în particular 

cu cele care prezintă simptome respiratorii. 

Călătorii care planifică să viziteze cel puțin una din provinciile menționate 

trebuie să respecte o bună igienă a mâinilor și alimentelor. 

Călătorii cu simptome respiratorii acute (tuse +/- dificultate de respirație) și febră, 

care revin din cel puțin una din cele 4 provincii din China, sunt sfătuiți să își pună 

masca de nas și gură, să sune la 112 și să se adreseze secției/spitalului de boli 

infecțioase cel mai apropiat, unde să menționeze medicului infecționist istoricul de 

călătorie. 

În plus, din cauza activității gripale endemice din China, călătorii trebuie să fie 

vaccinați antigripal cu minim 2 săptămâni anterior deplasării, pentru a preveni o 

boală respiratorie severă.  
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ATENȚIONARE PENTRU MEDIC 
 

Persoana care vă prezintă acest CARD DE ALERTĂ a revenit recent din orașul Wuhan, Provincia Hubei, 
China sau provinciile Guangdong Sheng,  Beijing Shi, Shanghai Shi, afectate de pneumonii cu 2019-nCoV, 
unde a călătorit în ultimele 14 zile.  
Dacă persoana prezintă febră (≥38 ̊C), tuse și/sau dificultate la respirație, vă rugăm să aveți în vedere 
posibilitatea unei infecții cu 2019-nCoV. 

CARD DE ALERTĂ PENTRU SĂNĂTATE 

pentru călătorii care SOSESC/REVIN din orașul Wuhan, Provincia Hubei,  
CHINA sau provinciile Guangdong Sheng, Beijing Shi, Shanghai Shi, afectate de  

pneumonii cu noul coronavirus (2019-nCoV)  
și ECHIPAJELE AVIOANELOR care se întorc din ZONELE AFECTATE  

pneumonii cu noul coronavirus  

CARD DE ALERTĂ PENTRU SĂNĂTATE 

pentru călătorii care se deplasează CĂTRE orașul Wuhan, Provincia Hubei, CHINA sau provinciile 
provinciile Guangdong Sheng,  Beijing Shi, Shanghai Shi, afectate de pneumonii cu noul coronavirus 

(2019-nCoV)  

Păstrați acest card pentru următoarele 14 zile după sosirea/întoarcerea în România.  
 
Vă rugăm să respectați următoarele: 
 

1. Evitați în Wuhan contactul cu persoane bolnave, animale vii sau moarte și deplasarea în piețe de pește, fructe de 
mare, animale. 

2. Dacă prezentați la revenirea în țară febră (≥38 ̊C), tuse și sau dificultate la respirație, puneți masca pe nas și gură, sunați 
la 112 și prezentați-vă imediat la secția/spitalul de boli infecțioase.  
 

Persoana care vă prezintă acest CARD DE ALERTĂ a revenit recent din orașul Wuhan, Provincia Hubei, 
China sau provinciile Guangdong Sheng, Beijing Shi, Shanghai Shi, afectate de pneumonii cu 2019-nCoV, 
unde a călătorit în ultimele 14 zile.  
Dacă persoana prezintă febră (≥38 ̊C), tuse și/sau dificultate la respirație, vă rugăm să aveți în vedere 
posibilitatea unei infecții cu 2019-nCoV. 
 

 
 
Păstrați acest card pentru următoarele 14 zile după sosirea/întoarcerea în România.  
 
Vă rugăm să respectați următoarele: 
 

1. Dacă prezentați la revenirea în țară febră (≥38 ̊C), tuse și sau dificultate la respirație, puneți masca pe nas și gură, sunați 
la 112 și prezentați-vă imediat la secția/spitalul de boli infecțioase.  

2. Evitați contactul cu alte persoane. 
 

 

ATENȚIONARE PENTRU MEDIC 
 


