
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Romanian

Ce este COVID-19 (coronavirus) 
și cum pot rămâne în siguranță?

Un ghid pentru copiii migranți neînsoțiți



COVID-19 este o nouă boală ce poate uneori afecta plămânii și
respirația oamenilor
Oamenii care sunt bolnavi de COVID-19 pot avea:
• tuse
• temperatură/febră ridicată
• dificultate in a respira normal
• pierdere a gustului sau mirosului



Un număr de oameni în UK au COVID-19 și există incă riscul să-l iei și tu.

Majoritatea oamenilor care au virusul nu se simt bine dar nu au nevoie
să meargă la spital.

Un număr foarte mic de oameni vor avea nevoie de mai mult ajutor
pentru a încerca să se facă mai bine.



Unii oameni ar putea să aibă COVID-19 și să nu se simtă rău dar tot e 
posibil să transmită virusul altor oameni. Pentru a ajuta la oprirea
acestui lucru, în martie, guvernul a spus tuturor să stea acasă. Această
măsură s-a numit carantină.



Pe durata carantinei poți merge afară să:
• Faci exerciții fizice odată pe zi – singur sau cu persoanele cu care locuiești
• Cumperi mâncare (odată pe săptămână) sau medicamente
• Faci  muncă esențială

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


Poți, de asemenea, ieși, dacă te simți în nesiguranță în casă. 
Dacă te simți în nesiguranță în casă în orice moment este foarte important 
să vorbești cu un asistent social sau un alt adult care te poate ajuta



Ce suntem rugați acum să facem, pentru a stopa COVID-19?
Guvernul a schimbat, acum, sfatul și ne-a spus că putem merge afară. 
Guvernul încă cere tuturor să păstreze “distanțarea socială”. Distanțare
socială este atunci când trebuie să stăm la peste 1 metru distanță unul de 
celălalt. Vă puteți întâlni în grupuri de pînă la șase persoane ( cu care nu 
locuiți) în același timp, afară, în spații publice (cum ar fi – în parcuri). Din 
iulie, persoanele din două case diferite se pot întâlni înăuntru sau afară, dar
trebuie încă păstrată distanțarea socială. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


‘Bulele’ de support
Dacă locuiești singur/ă, din iunie, poți să te alături și să 
te întâlnești cu membrii unei alte case.
Aceasta este o ‘bulă’ de support
Există reguli speciale pentru persoanele din ‘bule’.
Cu persoanele din bulele voastre puteți interacționa ca și cum ați locui în
aceeași casă.
Puteți sta peste noapte în casele fiecăruia dintre voi și nu aveți nevoie să vă
distanțați social unii față de alții.
Totuși, este important ca, dacă oricare din membrii bulei incepe să dezvolte
simptome de COVID-19, toți cei din bulă trebuie să se izoleze, să stea acasă
și să urmeze procedurile NHS în ceea ce privește testarea.



Din iulie, puteți sta peste noapte departe de casă cu persoanele cu care 
locuiți sau cu persoanele din bula de suport ori cu membrii unei alte case. 
Multe spații publice vor începe să se deschidă din nou în iulie (magazine, 
centre comunitare, restaurante, locuri de joacă, locuri de rugăciune). Totuși, 
distanțarea socială rămâne în vigoare în majoritatea împrejurărilor.
Când sunteți afară, dacă vedeți pe cineva despre care știți că nu face parte 
din grupul cu care sunteți, este important să nu vă alăturați.
Întrunirile de mai mult de 6 persoane nu sunt permise decât dacâ
persoanele vin din 2 case.
Nu trebuie să vă duceți la petreceri sau celebrări unde este dificil să vă
distanțați social.



Niezgodne z prawem jest zbieranie się w grupie powyżej 30-st osób.
Începând cu 24 iulie, vizitatorii magazinelor și supermarketurilor 
trebuie să poarte măști de față care să le acopere nasul și gura.
Dacă nu respecți regulile poți fi arestat și obligat să plătești o amendă.



Guvernul a spus că anumite categorii de persoane se pot întoarce la lucru
dar distanțarea socială trebuie menținută la toate locurile de muncă ce sunt
deschise.
• Locurile de muncă trebuie curățate cu dezinfectant
• Trebuie să existe săpun pentru tine ca să te poți spăla pe mâini
• E posibil să ți se ceară să porți o mască



Rząd informuje o konieczności noszenia maseczek w miejscach publicznych, 
gdzie jest stosunkowo trudno utrzymać dystans społeczny w odległości 
więcej niż 1 metra od innych osób. O mască de față este necesară atunci
când călătoriți în transportul public și în magazine, inclusiv în
supermarketuri.



Guvernul a cerut oamenilor să folosească autobuzele sau trenurile pentru
motive esențiale (ex. să meargă la lucru, să cumpere medicamente ori
mâncare).
Dacă ai nevoie să folosești un autobuz sau un tren, încearcăi să călătorești
când le folosesc cât mai puțini oameni (după 9.30 am și nu între 4-7 pm). 
Întotdeauna stai la 2 metri distanță de oameni, la un loc lângă fereastră, 
dacă este posibil. 
Dacă mergi cu trenul, ești obligat să rezervi un loc înainte de a călători.
Dacă ai nevoie să mergi undeva, ar fi mai bine să mergi pe jos sau să
folosești o bicicletă dacă îți este posibil.



Ce să faci când crezi că ai COVID-19?
Dacă ai temperatură mare sau o tuse nouă ce nu dispare, ori dacă îți pierzi
mirosul sau gustul, ar trebui să stai acasă și să stai departe de alți oameni. 
Aceasta este ‘auto-izolarea’. Va trebui să stai acasă pentru 10-14 zile. Dacă
altcineva care locuiește cu tine are simptome, trebuie să stai acasă 14 zile
chiar dacă te simți bine. Dacă te simți foarte rău, sună la NHS 111.



Este important să le spui persoanelor, cum ar fi asistentul social sau
asistentul parental că nu te simți bine pentru ca ei să se gândească cum să
te poată ajuta intr-un mod sigur și să fie cât mai puțin probabil ca ei să ia
COVID-19.
Ar trebui să nu te duci la doctor cînd crezi că ai COVID-19 dar poți să îți suni
medicul de familie dacă nu te simți bine.



S-ar putea să te simți îngrijorat sau trist pentru că vei sta înăuntru pentru
mult timp și fără să îți vezi prietenii sau familia.

Te rugăm să vorbești cu un adult dacă te simți îngrijorat sau trist.



Dacă mergi la magazin, va trebui să aștepți ca să intri și să stai la 2 metri
distanță de ceilalți oameni. Trebuie să purtați o acoperire de față.



Spălatul pe mâini cu mult săpun și apă pentru 20 de secunde poate ajuta la 
uciderea COVID-19.



Ce urmează?
În acest moment multe persoane se simt îngrijorate referitor la situație și la 
ce va urma. Te rugăm să vorbești cu un adult despre cum te simți.

Există multe idei despre lucruri pe care le poți face cât timp ești izolat la 
domiciliu.



Moduri de a avea grijă de tine în această perioadă

Mănâncă sănătos Bea apă



Planifică-ți ziua Fă câteva exerciții fizice.

Vorbește cu prietenii tăi



Asigură-te că dormi îndeajuns



Încearcă să iei o pauză de la ecranele computerului și telefonului, 
rețelele media și de la știri



Fă lucruri ce te fac să fii calm și fericit



Dacă toată lumea petrece mai mult timp acasă, vom salva vieți și vom
putea în curând să ne întâlnim mai mult cu prietenii noștrii din nou.

Aceasta este o situație temporară și lucrurile se vor întoarce la normal.



Numere folositoare

• Sfatul NHS: 111 
• Non-urgențe poliție: 101
• Poliție/ambulanță/pompieri: 999
• Linia copilului: sună la 0800 1111 sau vizitează
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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