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Contagiozitatea virusului
COVID-19 se transmite de persoana bolnava la persoana sănătoasă

O persoană poate infecta de la 1.5 la 3.5 persoane

Rujeola, difteria și tuberculoza sunt mai contagioase

Coronovirusul in picături poate ajunge la 1,0 metri de la sursă

2019 - nCoV
Rujeola



Semne clinice specifice COVID-19

Febră

83-98%

Tusea seacă

76-82%

Fatigabilitate – stare de oboseală, 

dureri în mușchi 11-44%

Perioada de incubație 2-14 zile (95% între 4-7 zile) ceea ce 
creează potențial de răspândire 



Studiu privind severitatea COVID-19 din China CDC 
(n=72,314)
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5% 

critice

14% severe

81% evoluție medie 

Source: China CDC Weekly submitted 14.02.20   

• 44,672 confirmate (61.8%)

• 16,186 suspecte (22.4%) 

• 10,567 diagnosticate clinic (14.6%) 

• 889 asymptomatic (1.2%)

• Distribuția cazurilor 

• 81% ușoare 

• 14% severe 

• 5% critice 



Scenariile de evoluției a pandemiei COVID-19

1. Țări fără cazuri (Nu există cazuri);

2. Țări cu 1 sau mai multe cazuri, importate (cazuri sporadice);

3. Țările care se confruntă cu izbucniri (cazuri în grup caracterizate cu 

distribuția în timp, locație geografică și / sau expunere comună 

(Clustere de cazuri);

4. Țările care se confruntă cu focare mai mari – transmitere la nivel de 

comunitate.
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Coordonarea măsurilor 

Elaborarea planului de pregătire și de răspuns (CPRP), aliniat 

la Planul global de pregătire și răspuns (SPRP) & identificare 

necesităților centrate pe capacităților de bază.
• Coordonarea măsurilor de pregătire și răspuns; 

• Comunicarea riscului și implicarea comunității; 

• Supravegherea epidemiologică; 

• Punctele de trecere a frontierei; 

• Investigarea cazului și răspunsul rapid; 

• Investigarea de laborator; 

• Prevenirea și controlul infecției; 

• Managementul cazului; 

• Acțiuni multisectoriale pentru atenuarea consecințelor sociale și 

economice; 

• Logistica și managementul stocurilor.



Recomandări pentru îngrijirea pacienților pe baza 

gravității bolii
Severitatea bolii, factorii de risc Recomandări 

Ușoare 

Moderat, fără factori de risc

1. Pacientul se autoizolizează și consultă medicul prin 

telefon pentru a afla detaliile privind posibilitățile de 

testare COVID-19 

2. Pacientul rămâne acasă pentru a urma 

tratamentul(vezi guidance on home care for patients)

Moderat, cu asocierea factorilor 

de risc

Severe

Critice

1. Pacientul se autoizolizează și imediat se apelează 

serviciul 112 pentru transportarea la spital 

2. Pacientul este izolat în spital și primește tratament în 

spital 
Factorii de risc pentru în cazul evoluției severe: vârsta peste 60 de ani, hipertensiune arterială, 

diabet, boli cardiovasculare, boli respiratorii cronice, afecțiuni imunocompromise.

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts


Impactul stigmatizării

Stigma poate ...

• determină oamenii să ascundă boala pentru a 

evita discriminarea.

• împiedica sau întârzie solicitarea imediată a 

asistenței medicale și

• împiedică oamenii să adopte comportamente 

sănătoase.

“This is the time for facts, not fear.

This is the time for science, not rumors.

This is the time for solidarity, not stigma.

𝑾𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓."

Dr. Tedros
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Obiectivele strategice ale OMS

• Întreruperea transmiterii de la om la om, inclusiv reducerea infecțiilor secundare 

între contactele apropiate și lucrătorii medicali

• Identificarea precoce a cazurilor, izolarea, testarea și tratamentul

• Abordarea aspectelor privind severitatea clinică, căile de transmitere, elaborarea 

schemelor de tratament, elaborarea testelor diagnostice și vaccinuri

• Comunicarea informațiile despre riscuri și evenimente pentru contracararea 

dezinformării 

• Reducerea la minim a impactului social și economic prin implicare! multisectorial


